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Het jaarboek 1996 komt uit in een maand die in het teken staat van de 
opheffing van de bestuurlijke eenheid die wordt gevormd door de gemeente 
Oud en Nieuw Gastel en waartoe het Land van Gastel behoort. Voor ons als 
Heemkundekring die haar naam ontleent aan het Land van Gastel vormt dit 
een belangrijk historisch feit. Met veel plezier hebben medewerkers van onze 
Kring dan ook, samen met de collega's van de heemkundekring Stampersgat 
en het Streekarchief Nassau-Brabant, als auteurs hun bijdrage geleverd aan de 
uitgifte van een herdenkingsboekje dat door het scheidende gemeentebestuur 
van Oud en Nieuw Gastel aan alle inwoners wordt geschonken. 

Het verdwijnen van de gemeente Oud en Nieuw Gastel is een thema dat op 
verschillende manieren ook in dit 13e [hoe kan het ook anders] jaarboek aan 
de orde komt. Voor ons als heemkundekring ligt immers een belangrijke taak 
weggelegd om gegevens te verzamelen en door te geven over wat ons als 
Gastelaren bindt. Alles wat wij als inwoners van Oud Gastel gemeenschappelijk 
hebben, bedrijven, het verenigingsleven, de sportbeoefening, en ook de politiek- 
bestuurlijke geschiedenis, behoort tot onze cultuur. Met onze Heemkundekring 
leveren wij een belangrijke bijdrage aan het gevoel van eigen identiteit bij onze 
mede-inwoners. Nu het gemeentebestuur dat wij 'slechts' deelden met onze 
zusterkern Stampersgat, zal opgaan in een ruim driemaal zo grote gemeente 
met vijf kernen, is het van nog meer belang als heemkundekring pal te staan 
voor het behoud van het cultuurgoed van 'Het Land van Gastel'. Om dit goed te 
kunnen blijven doen hebben wij versterking nodig met nieuwe leden. Wij hopen 
dat u die al lid bent, andere geinteresseerden [ook eventueel van buiten Gastel] 
ertoe weet over te halen lid te worden, en dat u die dit leest en nog geen lid 
bent, zich spoedig daarvoor wilt opgeven. Bent u al lang lid, maar wilt u als 
vrijwilliger actief worden, bijvoorbeeld in het museum of in een van de andere 
activiteiten van onze heemkundekring, dan verzoeken wij u zich daarvoor op te 
geven bij een van de bestuursleden. 

In het jaar 1996 is weer veel gedaan. In de eerste plaats op 
tentoonstellingsgebied, en door medewerking aan de hiervoor genoemde 
historische uitgaven. Ook is door de vaste ploeg medewerkers van het 
museum weer veel werk verzet om onze veelzijdige collectie te onderzoeken, in 
te delen in categorieen, via de computer te registreren en te onderhouden. 
Over onderhoud gesproken, in 1996 is ook groot onderhoud aan ons 
museumpand uitgevoerd, waardoor u persoonlijk op onze kersttentoonstelling 
kunt vaststellen dat het museum weer om door een ringetje te halen is. De - 
als altijd actieve - reiscommissie kreeg met ons een zware slag te verwerken 
door het plotseling overlijden van hun commissielid M. ['Tinus'J van Nispen. 
Elders in dit jaarboek zal daaraan aandacht worden besteed. 

Met het lezen van dit jaarboek wens ik u veel genoegen! 

ARIE HAASNOOT, 
voorzitter. 



STERS IN? 

Bij de steeds sneller naderende datum waarop de herindeling Oud- en Nieuw 
Gastel, Oudenbosch en Hoeven daadwerkelijk een feit is, rijst de vraag: hoe 
halen we de nieuwe burgemeester van de kersverse gemeente Halderberge in? 
Aan welke grens van de dan uitgedijde gemeente gaan we de burgemeester 
ontvangen? Welk muziekkorps loopt vooraan? [krijgen we weer de Concordia- 
Gastels Fanfare taferelen?] Welke burger uit welke kern mag de edelachtbare 
als eerste de hand drukken? Met welke ambtsketen of insignes gaan we de 
eerste burgervader van Halderberge sieren? Welke plaats gaat het gevolg als 
eerste bezoeken en... houden we weer een optocht zoals weleer? Die moet 
allicht grootser kunnen zijn dan ooit, mits alle verenigingen mee zullen doen. 

De nog te benoemen man of vrouw wacht allicht een overladen programma 
met een strak protocol. Maar het uiterlijk volksvertoon zal vermoedelijk plaats- 
maken voor een serie formele bijeenkomsten voor een relatief kleine groep 
genodigden. 
De komst van een nieuwe burgemeester is ook de laatste jaren immers al 
geen gebeurtenis meer van veel toeters en bellen. De installatie volstaat met 
een bijzondere raadsvergadering en aansluitend een receptie. Om ook de 
bevolking de gelegenheid t e  geven met de nieuwe burgervader [of -moeder?] 
kennis te maken, volgt in de avonduren een ontvangst voor de hele ge- 
meenschap. 
Halderberge mag dan een veel grotere gemeente worden, met voor de 
bewoner hopelijk een nog hogere dienstverlening tot gevolg, de scepsis onder 
de bevolking over de noodzaak tot herindeling zal bij de komst van de nieuwe 
burgemeester nog niet verdwenen zijn. En dus mogen we rekenen op een 
aantal eenvoudige plechtigheden zonder veel uiterlijk vlagvertoon. Dat was dus 
in de vorige eeuw wel even anders. Los van de tijdsomstandigheden werd er, 
wanneer de gelegenheid zich voordeed, gefeest. Vieringen van jubilea, 
installaties en openingen dienden niet alleen ter vermaak van de eigen 
ingezetenen. Ze moesten de omliggende gemeenten vooral ook laten zien hoe 
of er gefeest kon worden in Gastel. Zo vraagt het feestcomite zich in 1874 af, 
hoe het nog een feest kan geven de Koning waardig, nu de gemeente niet bij- 
springt in de kosten. Gelukkig is dokter Van Sprangh voorzitter, die zit wel ruim 
bij kas. 

Van veel inhuldigingen is een fraai verslag geschreven in het Oranjeboek, wat 
bewaard wordt in het Dorpsmuseum. Het eerste feest wat daarin genoemd 
wordt is dat van Koning Willem III in 1874. Op 12 mei zit 's lands vorst 25 jaar 
op zijn troon en dat wordt op grootse wijze gevierd. 
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Plannen in Gastel zijn het aanbieden van een buste van Zijne Majesteit aan het 
gemeentebestuur, het planten van een Koningseik, volksvermakelijkheden en 
vuurwerk. Kort tevoren is er in Gastel ook op grootse wijze feest gevierd 
rondom het zeventig jarig huwelijksfeest van de heer Bol en echtgenote. Omdat 
daar aan de deelnemende verenigingen geen bier als beloning is uitgereikt, 
wordt besloten dat ook bij het Koningsfeest niet te doen. In de voorbereiding 
heeft het feestcomite onder leiding van J. van Sprangh diverse problemen te 
overwinnen. De pastoor werkt niet mee aan het afsteken van vuurwerk vanaf 
de kerktoren. Volgens leden van het Kerkbestuur, omdat het te gevaarlijk zou 
zijn, anderen houden het erop dat pr. P. van Aalst uit principe elke medewer 
king weigert. Van Sprangh en de pastoor lagen elkaar toch al niet, sinds de 
dokter zich ooit had laten ontvallen 'liever turks dan paaps te zijn'. 
Dan wordt in de raadsvergadering van april ook nog eens besloten geen 
subsidie te verlenen voor het feest. Het wat slappe argument is dat de 
gemeenschap mee moet betalen aan een feest, waaraan niet iedereen zal 
willen meedoen. 
Via een huis-aan-huis collecte wordt 275 gulden opgehaald, hetgeen het 
comite sterkt in de overtuiging dat de bevolking wel wil feesten. De middelen 
zijn echter beperkt en dus moet het programma drastisch worden ingekrom- 
pen. Dat de buste niet aan het gemeentebestuur, maar aan Van Sprangh 
wordt aangeboden, spreekt voor zich. 
Ondanks het kleine budget moet het toch een waar volksfeest geweest zijn. 
Met veel plezier doet secretaris J.F. Vlekke verslag van de dag: 

Zelden hebben wij een taak ter hand genomen, genoeglijker dan 
deze; immers wij mogen met geheele zelfvoldoening erkennen dat 
het doel wat wij ons voorstelden, ten volle bereikt is. Het feest 
overtrof aller verwachting. En toch mogen wij de omstandigheden 
waaronder het feest gevierd werd niet gunstig noemen. Het re- 
genachtig weder dat de ganschen dag aanhield, kon niet anders 
dan zeer nadeelig werken op het effect van de verschillende delen 
der feestviering. Maar de nooit gekende animo onder het volk ver  
goedde dat alles. 

Verderop in dit verslag staat ook het gegeven dat op een der praalwagens van 
de Gastelsche Nijverheid de jongen Ant. Smoor een gedicht opdroeg, wat door 
Franken was gemaakt. Mogelijk gaat het hierbij om de dan zesjarige Antoon 
Smoor, de later bekende priesterdichter. Een talent in spe dus. Dat hem die 
eer te beurt viel, zal ook wel te maken hebben met het feit dat zijn vader hier 
wethouder was. 
De muziek werd verzorgd door de Harmonie uit Capelle, later die dag nam de 
Liedertafel Zanglust deze taak over. Geen vuurwerk dus, wel illuminatie aan de 
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gevels van bijvoorbeeld het huis van Van Sprangh [nu Dorpsstraat 91. De 
secretaris besluit met de woorden, welke in die tijd ook vaak een verslag in de 
regionale dagbladen afsluiten: 'Zeker zal het feest in lange aangename herinne- 
ring blijven.' 

Dit feest en het door gemeente-ambtenaar W. Hofland ontdekte Oranjeboek 
vormden in 1974 de aanleiding tot een viering van het honderd jarig bestaan 
van het Gastelse Oranjecomite. Hetgeen overigens niet betekent dat het 
Oranjecomite al die honderd jaren a-ief is geweest. Het volgende feest laat 
echter niet lang op zich wachten. In 1877 krijgt Gastel immers een nieuwe 
burgemeester. 
Hieronder volgt een overzicht van de installaties van burgemeesters van Oud- 
en Nieuw Gastel. De eerste zittingsdag van Johannes Mastboom in 1852 is 
wel een heel bijzondere. Bij de benoeming van Henricus Mastboom is voor het 
eerst sprake van een georganiseerd feest. - 
De herindeling brengt bepaalde gebieden na bijna tweehonderd jaar weer terug 
bij elkaar. Gaste1 maakte voor 1795 deel uit van het Oostkwartier van Het 
Land van Bergen op Zoom, wat later tot Markiezaat werd verheven. Hoeven en 
Oudenbosch behoorden daar ook toe. 
In welke kern de nieuwe burgemeester van Halderberge zal gaan wonen, is nog 
niet bekend. De drossaards van het Oostkwartier uit de 17e en 18e eeuw 
gaven de voorkeur aan Oudenbosch. Van daaruit bestuurden zij de dorpen 
Gastel, St. Maartenspolder, Hoeven, Rucphen, Zegge en Standdaarbuiten. 
De drossaards van het Oostkwartier waren: 
Graaf Adelbert van Grimhuysen 
Jonkheer van Grimhuyzen [schout] 
Aernould van Stembor 
Jonkheer Antoni van Stembor 
Jonkheer Arnoud van Stembor 
Jonkheer Godschalk van Wijngaarden 
Henricq Tureq 
Heer Brienen Manson 
Heer IJsbrand Schenk 
Cornelis Wadden 
Jonkheer Adriaan van der Zevender 
Heer Abraham Kip 
Hendrik Weijns 
Samuel Beekman 
Abraham Banier 
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Herman Rudolf Banier 1766-1 778 
Dirk Mulier 1778-1 790 
Johan Christoffel van Voss 1791-1 795 
De komst van een nieuwe drossaard ging aan de inwoners vrijwel ongemerkt 
voorbij. Drossaards, predikanten, schoolmeesters, belastingambtenaren, zij 
allen kwamen na 1648 naar het zuiden afgezakt met enkel een briefje op zak 
dat zij van de ware gereformeerde religie waren. Voldoende vaak om een hoge 
post t e  bemannen, waartoe zij geheel niet in staat waren. Ze zullen ook niet 
echt veel plezier in hun werk hebben gehad. De meesten werden met de nek 
aangekeken door de katholieke bevolking, onderling contact was er niet. 150 
jaar lang werden ze beschouwd als indringers en vreemdelingen. Laat staan 
dat er inhuldigingsfeesten werden gehouden. 

THOMAS FRANCISCMIaREBlE 1795 
Veelal begint het rijtje burgemeesters met de laatste drossaard Thomas 
Franciscus de Bie (1 76D18471. Hij was de eerste, die door het volk gekozen 
werd op 21 maart 1795. De naam drossaard verviel in de Franse tijd toen hij 
als voorzitter van de municipaliteit de naam maire [alles in het Frans in die tijd) 
of burgemeester mee kreeg. De Bie is in 181  3 bij de nederlaag van Napoleon 
niet opnieuw benoemd. Bij de restauratie van het Nederlands bestuur moest 
hij het veld ruimen en kwamen oude leiders van voor de Franse Revolutie op 
hoge posities terug. 
Natuurlijk was er feestvreugde in 1795 bij de komst van zo'n democratisch 
gekozen, bovendien katholiek leidsman. De inhuldigingsplechtigheid vond plaats 
in de grote kerk, die toen nog in handen was van de Hervormden. Er werd 
gedanst rond de vrijheidsboom, die opnieuw was geplant. De boom kreeg als 
'piek' een vrijheidshoed met de Meuren rood, wit en blauw. Jong en oud, arm 
en rijk voerden de vrijheidsdans uit en zongen vrijheidsliederen. Er werden 
geestdriftige toespraken gehouden en overal waren illuminaties aangebracht. 
De Bataafse Republiek was een feit en het enthousiasme rondom 'vrijheid, 
gelijkheid en broederschap' kende geen grenzen. Het gemeentehuis wat door 
De Bie en zijn medebestuurders wordt betrokken heet vanaf dat moment 'Vrij- 
heidshuis'. Een feest zo groot dat de sporen ervan tot  in 1975 zichtbaar 
bleven op de Markt. Toen werd immers diezelfde vrijheidsboom, de oude Linde, 
door de septemberstorm geveld. In navolging van Jean-Baptist Peeters mocht 
de toen 7-jarige nazaat Jan Peeters dat najaar de nieuwe lindeboom planten. 



Op 7 november 1975 plant de 7-jarige Jan Peeters de lindeboom op de Markt. 

JC)HAN CHRISTfWtL VAN VOS5 1 R 1  5 
We zagen dat Johan Christoffel van Voss (1757-1 825) al eerder de eerste 
man was in Gastel nl. als drossaard van het Oostkwartier, in welke functie hij in 
1741 werd benoemd. Bijzonder was dat Van Voss in de lange rij van drosten 
die sinds de 15e eeuw het Oostkwartier hebben bemand, hij de eerste was, die 
zich in Oud Gastel op Het Hof vestigde. De Prinsgezinde protestant Van Voss 
had een dubieuze reputatie in de Franse tijd, waarin hij tot twee keer toe op de 
vlucht sloeg, nadat hij eerder het bevel tot inundatie van de Gastelse polders 
had gegeven. Maar bij het herstel van het Nederlands bestuur is de dan 58- 
jarige Van Voss helemaal terug. Bijna twintig jaar nadat hij als drost was 
afgezet, komt hij als provisioneel fungerend burgemeester terug aan het hoofd 
van de raad. Bij de eerste vergadering van het dorpsbestuur zijn verder aanwe- 
zig Jan-Baptist Droomans [viceburgemeester], Francus Landmeeters, Antony 
Horsten, Roeland van Meel en Jan Baptist Peeters. Droomans en Landmee- 
ters waren als schepene en patriot in 1793 nog fel gekant tegen de zich tegen 
de Franse inval verzettende Van Voss, hoewel Droomans een figuur was die 
met alle winden meewaaide. Ruim twintig jaar later lijkt er dus tussen de 
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notabelen geen vuiltje meer aan de lucht, hoewel er van een echt feestelijke 
installatie wel geen sprake zal zijn geweest. Secretaris bij die vergadering was 
Ulbo Jetse Heerma van Voss die tot aan zijn dood in 1871 de raadsver 
gaderingen als secretaris en later als raadslid zal bijwonen. Waarschijnlijk is er 
niemand die langer dan die 56[!] jaar het pluche van de Gastelse zetel- 
kussentjes heeft mogen voelen. Heerma van Voss was oomzegger van Johan 
Christoffel. Na diens dood in 1825 neemt Ulbo Jetze de functie van vrede- 
rechter van Oudenbosch van hem over. 

ANC 1821 
Op I 7 april 1821 wordt Leonardus Timmermans (1770-1 822) als schout 
geinstalleerd, hij volgt daarmee Van Voss op, die als Vrederechter van Ouden- 
bosch niet langer ook schout kon blijven. Schout en burgemeester worden in 
die jaren wisselend gebruikt bij dezelfde functionaris. Op 1 januari van dat jaar 
had Timmermans zitting genomen in de nieuwe raad. Al sinds 1800 was hij als 
gemeenteontvanger in het dorpsbestuur opgenomen. Bij Koninklijk Besluit van 
5 maart 1821 wordt Timmermans benoemd, zoals ook nu nog steeds de 
eerste burger door de Kroon wordt aangesteld. Op 13 april is Timmermans in 
's Hertogenbosch om voor de Staatsraad Gouverneur van Brabant de eed af te 
leggen. 

g 
Op 30 december 1822 is Timmermans op 52-jarige leeftijd overleden. Anthony 
Horsten is eerder al tijdens ziekte van Timmermans als provisioneel schout 
aangesteld. Op 2 maart 1823 wordt Johannes de Bie [I 793-1 854) als nieuwe 
schout geinstalleerd, Horsten en Franciscus Landmeester worden zijn eerste 
en tweede assesoren. Een naam, die blijft gebruikt worden tot de nieuwe 
gemeentewet in 1851, waarna het wethouders worden. Bij Koninklijk Besluit is 
de naam schout in 1825 al vervallen. Het wordt definitief burgemeester. Dit 
betekent dat Johannes de Bie, de oudste zoon van Thomas de Bie, op 14 
augustus 1825 als zodanig wordt benoemd. 
Bij de installatie hoort de volgende eed: "Ik zweer dat ik mij van alle pligten mij 
en mijne betrekking als burgemeester opgelegd zal kwijten overeenkomstig de 
Grondwet, de algemene 's lands wetten, alsmede het geen mij bij het regle- 
ment van het bestuur van het platte land van Noord Brabant en mijne 
particuliere instructies is voorschreven. Dat ik om tot mijne benoeming te 
komen, aan niemand enige giften of gaven belooft of gegeven heb, beloven of 
geven zal, dat ik alsmede om iets hoegenaamd in dezen mijnen ambtsbetrek- 
king, te doen of te laten van niemand enige belofte of geschenk zal aannemen 
of ontvangen directelijk of indirectelijk. Zoo waarlijk helpen mij God almagtig." 
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Later zal blijken dat hij van Hoger hand niet altijd bijstand heeft mogen 
ontvangen. 

PFTRUS F R N U C I C C U C A N  1 R 4 4  
De uit het Oostvlaamse Lierde afkomstige koopman Petrus Franciscus Eeman 
[l 790-1 880) zit sinds 1821 in de raad, eerder in 181 8 is hij al benoemd in 
de commissie van stemgerechtigden. In 1842 wordt hij tweede assesor. Op 
11 januari 1844 treedt hij op als voorzitter van de gemeenteraad nadat De Bie 
op de eerste vergadering van dat jaar moest aftreden. Het bekende theekoe- 
peltje in de tuin van de familie De Bie werd tijdens de 'Vreetoorlog' van 1830 
1838 een geliefd toevluchtsoord voor soldaten en vrouwen, die de verveelde 
militairen graag enige tijd prettig bezighielden. De roddel en achterklap was 
niet van de lucht en ook de burgemeester werd niet gespaard. Een dag voor 
kerst 1843 was Eeman al benoemd. Pas tien dagen later leest De Bie een 
brief voor waaruit blijkt dat de eerste assesor de functie van burgemeester 
tijdelijk behoort waar te  nemen, indien deze op het tijdstip van aftreding nog 
niet benoemd mocht zijn. Omdat de eerste [Willem Van Keulen] afwezig is, 
geeft Be Bie het besluit in handen van Eeman en verlaat meteen de vergade- 
ring. Op 29 januari wordt Eeman als burgemeester geinstalleerd. Eeman is in 
1 8 2 8  eigenaar van het Gastelse Hof geworden wat hij na enige aarzeling heeft 
kunnen kopen van de weduwe van J.C. van Voss. Tot aan zijn dood woont hij 
daar. 

Eeman heeft op 3 april 1852 zijn ontslag ingediend, wat hem eervol is 
verleend. In zijn afscheidsrede betreurt hij het dat de geschillen in de raad nog 
altijd niet zijn bijgelegd. Gedoeld wordt op de aanhoudende vete over de nieuw 
benoemde secretaris Jan van Mechelen, die volgens een aantal raadsleden 
slechts een speelbal zou zijn van z'n voorganger Heerma van Voss. Eeman zag 
kennelijk geen oplossing meer voor het conflict, was het uitschrijven van 
raadsvergaderingen waar de helft van de leden niet kwam opdagen beu, en 
stapte op. 
Kort daarna komt er enige verzoening tot  stand, want Van Voss merkt op dat 
na acht maanden van twist hij twee raadsleden gezien had, die elkaar de 
verzoenende hand boden door mee te  werken aan de ontvangst van de nieuw 
benoemde burgemeester. 
Dat is op 24 juni de brouwer en grondeigenaar Johannes Mastboom (1785- 
1862) geworden. Dat brengt het probleem met zich mee dat zwager Hendrik 
Bus in de gemeenteraad het veld moet ruimen, want de nieuwe gemeentewet 
schrijft voor dat familieleden niet samen in dezelfde raad kunnen zitten. Bus 
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[tot die tijd wethouder] denkt daar echter anders over en is niet van plan z'n 
zetel af te staan. De plechtige installatie van Mastboom wordt dan ook 
overschaduwd door zijn rebellerende zwager, die door de veldwachters uit de 
raadszaal wordt verwijderd. Op 3 augustus komt Bus weer vrolijk de raadszaal 
binnenstappen om temidden van de vroede vaderen plaats te nemen. 
Mastboom verdaagt daarop de beraadslagingen. Het zou Bus' laatste 
optreden in de raad zijn. 
Een jaar later is Mastboom zelf onderwerp van felle discussies in de raad. Hij 
zou nl. blanco stembriefjes bij de verkiezingen [Mastboom was ook raadslid) 
hebben opgehaald en zelf ingevuld. De aangever van deze ronselpraktijken 
is .... Bus. Van je familie moet je het maar hebben! De kwestie sleept een jaar 
lang voort tot bij de kroon. De vergaderingen worden in die periode afwisselend 
voorgezeten door beide wethouders Gerardus Blankers en Adrianus Smoor. 
Die ontbreken op de vergadering van 9 september 1854 als Mastboom 
eindelijk tot raadslid wordt geinstalleerd. 

Begin 1862  neemt Jan Mastboom ontslag als burgemeester om nog enkele 
maanden als wethouder, mee te draaien. Op 1 8  december komt hij te 
overlijden. Zijn broer, meester Jacob, bekend advocaat, statenlid en burge- 
meester van Breda sterft eerder dat jaar op 31 maart. Daarmee heeft die de 
opvolger van broer Jan nooit gekend, want een dag later, op 1 april wordt 
bekend dat de logementhouder Gerard Antony Blankers [ l  804-1 877) tot 
nieuwe burgemeester van de gemeente Oud- en Nieuw Gastel is benoemd. 
Nadat het nieuws in het hele dorp bekend is, wordt de familie Blankers 's 
avonds getrakteerd op een serenade door de Harmonie. Van deze muziek- 
vereniging was bekend dat zij rond 1870 al bestond, kennelijk is ze dus nog 
ouder. Ook toen gold al: een dorp zonder muziek is geen dorp. Op 11 april legt 
Blankers in handen van de Commissaris van de Koningin te 's Hertogenbosch 
de eed af. Drie dagen later is hij terug in Gastel [een tocht die door sommigen 
nog wel eens te voet werd afgelegd]. Tijdelijk voorzitter J. Slooters hangt hem 
in het raadhuis de voorzittertekens aan. Als raadslid en wethouder [sinds 
1845) kon Blankers uitermate fel'zijn, in zijn nadagen als burgemeester was hij 
de grote verzoener van mede door zijn toedoen eerder veroorzaakte conflicten 
en tweespalt in de raad. 

RICl JS MASIBOC)M 1 R 7 7  
Burgemeester Blankers ontbreekt voor het eerst op de vergadering van 12 
mei wegens ziekte, zes dagen later is hij al overleden. Henricus Mastboom 
[ l  834-1 887) zit dan tijdelijk de raad voor. Op 1 8  juni geeft hij een aardig 
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visitekaartje af door een fraaie speech te houden bij de opening van het nieuwe 
postkantoor in de Dorpsstraat [thans meubelzaak P. Bus). 
Op 5 augustus benoemt zijne Majesteit de Koning Mastboom tot burgemee- 
ster van onze gemeente. Hij wordt die dag al veelvuldig gefeliciteerd. Een 
groots feest ligt dus voor de hand bij zijn inhuldiging op 29 augustus. Het 
feestcomite van 1874 pakt de draad weer op. Er wordt weer een collecte 
gehouden met Van Sprangh (50,-] en oud-burgemeester Eeman (40,-) als 
gulste gevers. De meesten geven 25 cent, de pastoor geeft niets. Pr. van 
Aalst ziet het als geldverkwisting, verlichting vanaf de toren is uitgesloten. 
"Hopelijk mogen wel de klokken luiden?" zo vraagt het bestuur zich ironisch af. 
Discussiepunt is ook wie de burgemeester mag ontvangen. Er zijn geluiden die 
de wethouder noemen, anderen vinden dat het feestcomite dat moet doen, 
omwille van het volk. 

De dagen voor de inhuldiging was het slecht weer. Maar de zondag werd een 
ook in dat opzicht stralende feestdag. 
Om 7 uur werd door klokgelui het feest aangekondigd. Een uur later, terwijl her 
en der nog de laatste hand werd gelegd aan de versieringen [o.a. mastboom- 
pjes!] en de vier erebogen, stelden de corporaties zich al op voor de optocht, 
die de burgemeester aan de grens zou opwachten. 
Aan de hand van de samenstelling van die stoeten, die steeds bij grote feesten 
werden geformeerd, krijg je een goed beeld van het verenigingsleven in het 
dorp. Gastel telde in die tijd dus zeker zeven hand- en negen kruisboogschutte- 
rijen. Buitenlust had zowel een handboog- als kruisboogvereniging. Die van de 
Broederlijke Eendracht is niet dezelfde als Eendracht Maakt Macht, die 
kennelijk niet meedeed in de stoet. 

De leden van de kruisboogvereniging De Nederlandse Zouaven zullen wel niet 
louter uit Oud Gastel komen. In het Zouavenkorps zaten nl. maar twee 
Gastelaars te weten Willem Swager en Johannes Adrianus de Graaf. Zeven 
jaar eerder hadden zij nog teleurgesteld het strijdtoneel in Rome verlaten. Paus 
Pius IX, voor wiens Kerkelijke Staat zij streden, wilde verder bloedvergieten 
voorkomen en capituleerde op 2 0  september 1870. Alle zouaven keerden naar 
huis terug. Pas in 1929 werd de Romeinse kwestie opgelost. Het zou 
interessant zijn om in navolging van diverse artikelen over Oudenbossche 
zouaven ook eens iets te schrijven over het Gastels tweetal. 

De boot in de optocht is van de Stampersgatse schipper Horians, die het 
tegen een kleine vergoeding afstaat. 
Optochten hadden altijd min of meer dezelfde volgorde: ruiters, muziek, 
schuttersgilden, de bruidsmeisjes, weer muziek, raadsleden, burgemeester, 
erewacht, raadsleden, feestcomite, schutterijen en ruiters. 
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Samenstelling van de optocht. 
Een Koerier. 
Eene afdeeling Ruiters. 
Tamboers. 
De Handboogschutterij: 'De Heldenbroeders'. 
Een Wagen der Handboogschutterij: 'De Batavieren'. 
De Kruisboogschutterij: 'De Broederlijke Liefde'. 
De Kruisboogschutterij: 'Willem Tell'. 
De Kruisboogschutterij: 'De Drie Gebroeders' 
Een Wagen der Handboogschutterij: 'Oefening tot Weerbaarheid' 
De Handboogschutterij: 'Concordia' 
De Kruisboogschutterij: 'De Broederlijke Eendracht' 
Re Kruisboogschutterij: 'Vogelenzang' 
Een Pleizierjacht voorstellende Gastels Scheepvaart 
De Kruisboogschutterij: 'Buitenlust' 
Een feestwagen met Maagdekens. 
De Harmonie St. Cecile [afkomstig uit Capelle, B] 
Rijtuig der Raadsleden. 
Eene afdeling Ruiters. 
Het Rijtuig van den Burgemeester. 
Eene afdeling Eerewachten te voet. 
Een Rijtuig der Raadsleden. 
Een Rijtuig der Feestcommissie. 
Eene afdeling Fabrieksarbeiders, voorstellende Gastels Nijverheid. 
Een wagen der Handboogschutterij: 'Amicitia' 
De Kruisboogschutterij 'De Nederlandse Zouaven' 
De Handboogschutterij 'Buitenlust' 
Een Wagen met een gedeelte der schooljeugd. 
De Kruisboogschutterij 'St. Joris.' 
Een wagen der Societeit 'Graanhandel' 
Een Wagen der Ambachtslieden. 
De Handboogschutterij 'De Broederlijke Eendracht' 
Een wagen der Kruisboogschutterij 'Willem III' 
Eene afdeeling Ruiters. 

De stoet marcheerde vlot, zo lezen wij in het Oranjeboek, want al voor negen 
uur 'kronkelde de schitterende reusachtige slang zich een weg tussen de 
groene heesters en bomen welke de weg omzomen'. 
Aan de gemeentegrens met Oudenbosch - de stoet wordt ergens omschreven 
als de trein naar Duiventoren - werd het volkslied gespeeld. De raadsleden 
ontvingen de burgemeester en wethouder De Bie voerde het woord. Hij prees 
zich gelukkig met een burgemeester, die al zolang geen moeite ontziet om de 



welvaart van de gemeente te  bevorderen. Het feit dat Mastboom Gastelaar is 
wordt als voordeel extra benadrukt. Na een reactie van Mastboom ging de 
stoet terug langs een onafzienbare menigte die zich langs de route had 
opgesteld. Onze verslaggever van het Oranjeboek had kennelijk meer oog voor 
het vrouwelijk schoon dan de toch al bekende verschijning van de kersverse 
burgemeester. Hij schrijft immers: 
'Terwijl de meeste dames zich een plaatsje hadden weten te  verschaffen in het 
schaarhout op de hoge kanten naast de weg, waar hare hoofdjes door het 
frische eikengroen omkranst een gezicht aanboden, der graveerstift van 
Gustave Dove waardig.' 

Eenmaal aangekomen op de Markt vond in de raadszaal om half 12 de 
plechtige installatie plaats. Wethouder De Bie overhandigde na een kort 
woordje de bijhorende insignes. Als cadeau krijgt hij van twee 'maagdekens' 
een schrijfcasette met inscriptie. Buiten klonk het 'Leve de burgemeester' 
Mastboom was overrompeld door zoveel huldeblijk. In een korte reactie op De 
Bie vreesde hij slechts dat zijn krachten tekort zouden schieten om de 
verwachtingen te vervullen. Na de installatie trekt de stoet nog een eindje voort 
om vervolgens op de Markt te  ontbinden. Om half drie staat een diner gereed, 
om half vijf beginnen de volksspelen met mastklimmen, tonsteken, zaklopen en 
strooplekken. Voor de winnaar is er een zilveren horloge t.w.v. 12 gulden. Het 
vuurwerk 's avonds mocht er ook zijn: 18 vuurpijlen, 6 grote Volcans, 6 
dubbele moordslagen, 6 grote potten Bengaalsch vuur, 1 draaiende zon, 3 
pauwstaarten etc. 
Gezongen werd er natuurlijk ook. Voor deze gelegenheid maakte een zeer 
bekend ingezetene onderstaande feestzang. 

Oud Gastel tooit zich thans in groen en bloemen, 
En Neerlands driekleur waait van dak en trans; 
Op welk geluk kan Gastel heden roemen, 
En wien ter eer vlecht het festoen en krans? 
Daar klinkt zoo machtig als 't gebruisch der bazen, 
Uit mannenborst, vol gloed, een blij gezang; 
Het is de feesttoon van de Gastelaren: 
"Oud Gastels Burgemeester leve lang!" 

Wees welkom onder Uw gemeentenaren! 
Verlangend wachtten zij dit heilrijk uur; 
Regeer, o Burgemeester, vele jaren, 
En wees geeerd, bemind, om Uw bestuur! 
Zoo juichen thans Uw trouwe burgerscharen, 
En luider klinkt uit volle borst 't gezang, 
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De blijde feesttoon van de Gastelaren: 
"Oud Gastels Burgemeester leve lang!" 

Wie mengt deez' blijden dag niet zijne tonen 
Met 't jubelen van Oud Gastels burgerij? 
Voortdurend blijv' hier eensgezindheid wonen, 
Dat eenmaal Gastel groot door eendracht zij! 
En helder rijze nog na vele jaren, 
Uit aller borst het huidig feestgezang. 
De luide jubeltoon der Gastelaren: 
"Oud Gastels Burgemeester leve lang!" 

Zie, Burgemeester, wat wij U bereidden. 
Ter blijde ontvangst, en neem het gunstig aan? 
Blijft tot Uw door ons als een Vader leiden, 
Wij zullen U steeds trouw terzijde staan. 
En, wat de toekomst ons ook moge baren, 
Bewaarheid wordt 't woord van ons gezang; 
De wensch van alle oprechte Gastelaren: 
"Oud Gastels Burgemeester leve lang!" 

J.F.V. .. 

Met deze initialen eronder is het niet moeilijk te raden naar de naam van de 
dichter. 

Op 22 februari 1887 wordt overal in het land uitbundig de 70e verjaardag van 
Koning Willem III gevierd. Ook Gastel doet driftig mee met een optocht. 
volksspelen, feestzang en versieringen. De feestvreugde neemt aanmerkelijk 
toe als 's morgens bekend wordt dat de jarige vorst ook nog gewerkt heeft die 
dag. Hij benoemt namelijk Constant de Bie tot burgemeester van Oud- en 
Nieuw Gastel. Reden voor Gastels Fanfare en Mannenkoor om 's avonds nog 
een serenade te brengen. 
De feestcommissie ontstaat op 14 maart. Na dokter Van Sprangh, overleden 
in 1881, is het andermaal een geneesheer die de vergadering voorzit: R. 
Verlinden. Bij de collecte wordt het nooit verwachte bedrag van 438,25 
opgehaald. Er wordt een prijsvraag uitgeschreven wie de mooiste ereboog 
maakt. P. Bus maakt de erebogen en ander feestmateriaal voor 30,25 gulden. 
Het breien van het groen gebeurt onder toezicht van een aantal directrices. Zij 
eisen wel gratis koffie voor het personeel tijdens het 'groenen'. Er worden 5W 
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programma's gedrukt en er wordt een estrade gebouwd, want de te huren 
kiosk is te duur. Totale kosten van het feest zijn 558 gulden. Op woensdag 20 
april is de grote dag. 
De optocht vormt natuurlijk weer het hoogtepunt van de dag. Die ziet er nu als 
volgt uit: 

Een koerier 
Afdeling ruiters 
Handboogschutterij 'Eendracht Maakt Macht' 
Wagen der kruisboogschutterij Willem III' 
Kruisboogschutterij 'Broederlijke Eendracht' 
Graaf Adelbert van Grimhuysen, drost van Gastel 1462 
Wagen der kruistaoogschutterij 'Buitenlust' 
Handboogschutterij 'Amicitia' 
Wagen voorstellende de landbouw 
Afdeling ruiters 
Feestwagen met maagdekens 
Kruisboogschutterij 'Broederlijke Liefde' 
Plezierjacht, voorstellende Gastels scheepvaart 
Afdeling eerewacht, te voet 
Rijtuig der raadsleden 
Gastels Fanfare en Mannenkoor 
Rijtuig der feestcommissie 
Eerewacht [lanciers) te paard 
Rijtuig van de Burgemeester, getrokken door 4 schimmels 
Escorte van president/vicepresident te paard 
Eerewacht [lanciers) te paard 
Wagen der handboogschutterij 'De Batavieren' 
Wagen met een gedeelte der schooljeugd 
Kruisboogschutterij 'Buitenlust De Batavieren' 
Rijtuig met schildknapen 
Pages van Graaf Adelbert. 
Wagen der fabrieksarbeiders, Gastels nijverheid 
Feestwagen met maagdekens 
Kruisboogschutterij 'Zeldenrust' 
Wagen der ambachtslieden 
Wagen der societeit 'De Meelworm' 
Rijtuig met oude mannen uit het Liefdesgesticht 
Een afdeling ruiters 

Ten opzichte van tien jaar geleden is het aantal nummers in de stoet gelijk 
gebleven. Het aantal deelnemende schutterijen is echter teruggelopen. Van 
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negen naar zes kruisboogschutterijen Van de zeven handboogschutterijen in 
1877 zijn er nu nog maar drie van de partij. Heldenbroeders, De Drie 
Gebroeders, Concordia, Vogelenzang en St. Joris om er enkele te noemen, 
zien we niet terug in de optocht. De harmonie uit Capelle is natuurlijk vervan- 
gen door onze eigen fanfare, die een prachtige cantate als welkomstgroet 
verzorgde. Societeit De Meelworm neemt de taak over van De Graanhandel. 
Opvallend is natuurlijk de herinnering aan Graaf Adelbert van Grimhuysen, die 
toen kennelijk als [eerste?] drossaard in 1462 was opgemerkt. 
De stoet verzamelt zich bij Smoor op het Moleneind om 8 uur en gaat 
vervolgens via de Steenstraat, Kralingstraat en Cuijvezand naar de gemeente- 
grens met Oudenbosch. De kommandant der erewacht J. Franken spreekt 
daar een welkomstwoord, door de burgemeester beantwoord in gloedvolle 
taal, Via Cuijvezand, Stoef en Meir keert de stoet terug bij het sasdhuia, waar 
de installatie plaatsvindt. Langs de oude molen, Oudendijk, Dorpsstraat [nu 
Veerkensweg) tot aan het Liefdesgesticht gaat het dan verder. Ook de 
Koelestraat wordt nog aangedaan. Op de markt is de ontbinding van de stoet. 
De feestzang was op de wijze van Wien Neerlandsch Bloed, de tekst een 
variant op Vlekkes lied uit 1877. 
Op de Markt speelden zich de volksvermakelijkheden af. Dit maal met mastklim- 
men, boegsprietlopen en strooplekken. Dat laatste onderdeel kon nog weleens 
uit de hand lopen, er was daarom toezicht op dit spelonderdeel. 
's Avonds is er een wandeling van Gastels Fanfare en Mannenkoor en wordt er 
vuurwerk afgestoken, gemaakt door de specialist Hendrikx uit Antwerpen. 
Op de evaluatie-vergadering van het feestcomite wordt nog bepaald dat de 
ereboog van de Heldebroeders de schoonste is gevolgd door die van Concordia 
Florebit. Zij ontvangen respectievelijk 7,50 en 5 gulden. 

Deze installatie is welhaast het schoolvoorbeeld geworden van hoe een 
burgemeester in het verleden werd ingehaald. In het dertiende deel van 'Ach 
lieve tijd' over de bestuurders wordt het aangehaald en in jaarboek 38  van De 
Ghulden Roos treffen wij een uitgebreid verhaal van A.J.M. van Helvoort 
getiteld 'Het inhalen van Gastels burgemeester in 1898.' 
Antoon Mastboom [1868-1954) wordt bij Koninklijk Besluit op 8 januari 
benoemd. Hoewel van een profielschets nog geen sprake is in die tijd, wordt 
wel een verzoek naar de Kroon gericht om een eigen ingezetene als burgemee- 
ster aan te wijzen. Wellicht om de derde Mastboom als belangrijkste kandidaat 
naar voren te schuiven. Die had alles mee. Hij was naast Gastelaar, jong (29, 
daarmee de jongste burgemeester van heel Nederland) en had een notarisstu- 
die gevolgd. Hij liep stage bij de Gastelse notaris Grollenberg. Wat ook niet 
onbelangrijk was: hij was een Mastboom. Dat gaf de burgers een veilig gevoel. 
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In het feestcomite is de derde dokter aan de beurt om de festiviteitente leiden. 
P. Dautzenberg wordt voorzitter. 
De collecte levert 749,08 op. 
Het plan was de burgemeester in Oudenbosch in te  halen en vervolgens via de 
dijken langs de suikerfabrieken eerst Stampersgat en daarna Oud Gastel aan 
te  doen. Later die dag, om echt iedereen tegemoet te komen, zou ook 
Kuivezand en de Stoof nog worden bezocht. 
Op 16 februari is de feestelijke installatie. Per rijtuig gaat de commissie naar 
het Oudenbossche station, waar de burgemeester aankomt. Hij voegt zich bij 
het gezelschap en gaat mee naar de Schans, waar hij wordt ontvangen door 
suikerfabriekdirecteur J.F. Vlekke. Die nodigt hem uit aan boord te  gaan van de 
sleepboot 'Marie', genoemd naar Vlekkes echtgenote Maria Braun. Langs de 
vaarroute was het al een drukte van jewelste. Bij de St. Antoine-suikerfabriek 
juichte het personeel langs de oever, zoals ook bij de steenbakkerij. En aan de 
brug naar Standdaarbuiten speelt St. Cecilia uit Stampersgat, het korps van de 
Gastelse Beetwortelsuikerfabriek enkele vrolijke noten. Vuurwerk begeleidt de 
burgemeester op het laatste stukje Dintel naar de aanlegsteiger van de 
suikerfabriek. Aan de wal staat commissievoorzitter Dautzenberg al klaar om 
de nieuwe burgemeester toe te  spreken. In z'n speech wordt zelfs Shakespeare 
geciteerd. 
Daarna maakte de burgemeester een wandeling door Stampersgat. Een van 
de dochters van Vlekke bood hem een bloemetje aan. Vervolgens stapte 
Mastboom in een rijtuig, waarmee hij zich in de stoet voegde. De optocht was 
in alle vroegte via de Koelestraat en de Rolleweg naar Stampersgat getrokken 
in afwachting van de 'Marie'. Terug ging het over de Rijpersweg, waar twee 
fraai opgemaakte erebogen stonden. Op een ervan stond te  lezen: "Regeer gij 
Burgervader lang gelukkig en tevree, is op dit heuglijk feest, Eendrachts 
oprechte bee." Aan de andere kant stond: "Eendracht wenscht eenparig haar 
secretaris nu onzen Burgemeester een lang bestuur. Hulde. Welkom." De 
handboogschutterij is terecht trots op de benoeming van haar secretaris. 
De stoet bestond nu uit 37 nummers. De vorming van de stoet vanaf de Markt 
betekende zodoende dat de voorste al bij de Koelestraat stond en de afsluiten- 
de ruiters zich bij Cafe De Zwaan in de Kerkstraat moesten opstellen. De 
samenstelling van de optocht is te lezen in het program der feestelijkheden, 
wat ieder voor 5 cent kon kopen. [met daarin o.a. het lied van blz. 19) 
Kruisboogschutterijen komen dan nauwelijks meer voor. Behalve 'Willem III' is 
elk gezelschap nu overgestapt op de handboog. Daarvan doen er acht mee in 
de optocht. Minder dus dan in voorgaande jaren. Dat heeft ook te  maken met 
andere sporten en activiteiten, die dan in opkomst zijn. Zo doen voor het eerst 
de Gastelse wielrijdersclub; de Gastelse Harddraverijvereniging en een kaart- 
club mee. 
Zoals gebruikelijk werd gestopt voor het raadhuis. Tegen 12 uur zongen daar 
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de kinderen de welkomstgroet: . 

LIED, 
dat door de blijde Gastelaren deze dagen door jong en oud zal 
gezongen worden. Met ongeveer dezelfde woorden is het in 1898 
gezongen bij de inhuldiging van burgemeester Mastboom. IJe 
oorspronkelijke tekst was van Jan Frederik Vlekke. 

Oud Gastel tooit zich thans in groen en bloemen 
En Neerlands driekleur waait van dak en trans. 
Op welk geluk kan Gaste1 heden roemen, 
En wien ter eer vlecht het festoen en krans? 
Daar klinkt zoo machtig. als 't gebruisch der baren, 
Uit mannenborst, vol gloed, een blij gezang; 
Het is de feesttoon van de Gastelaren: 
,,Oud-Gastels Burgemeester leve 1ang"l 

Wie mengt deez' blijden dag niet zijne tonen 
Met 't:jublen van Oud-Gastels burgerij ? 
Ons dorp wil heden pracht en praal vertonen 
Omdat het geldt een zeldzaam jubeltij. 
Want helder rijst nu nog na vele jaren, 
Uit aller borst het huidige feestgezang, 
De luide jubeltoon der Gastelaren : 
.Oud Gastels Burgemeester leve 1ang"l 

Zie. Burgemeester, wat wij U bereidden 
Als hulde en dank en neem het gunstig aan I 
Blijf als,voorheen ons als een Vader leiden, 
Wij zullen U steeds trouw ter zijde staan. 
En, wat de toekomst ons ook moge baren, 
Bewaarheid worde 't woord van ons gezang; 
De wens van alle oprechte Gastelaren: . Oud Gastels Burgemeester leve 1ang"l 

Toen de jonge Mastboom het raadhuis betrad, kon hij boven de deur het 
volgende lezen: 

Betreed, o zoon uit Mastboom's stam 
Betreed vol moed de zaal des Raads 
't Is God die onze stem vernam 
Vertegenwoordiger der Koninginne 
Gods zegen ruste op 't werk dat hier beginne. 
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Loco-burgemeester P. Smoor komt tijdens de plechtige raadsvergadering 
graag terug op de verdiensten van de vorige Mastbomen. Grootvader 
Johannes, die de eerste kunstweg naar Roosendaal in 1856 laat aanleggen en 
oom Henricus, die veel polderwegen liet verharden en straatverlichting en 
telefoon naar Gastel bracht. Smoor spreekt al de hoop uit dat zijn loftuitingen 
aan Mastboom no. 3 na 'een vruchtdragend tijdperk van vijf en twintig jaren, 
door Gastels gemeenteraad en burgerij mogen worden herhaald.' Het zijn er 
zoals bekend nog veel meer geworden. 
Na de raadszitting maakt de stoet de rit af langs Oudendijk en Koelestraat. 
Maar niet alvorens de burgemeester vanaf het bordes het bekende feestlied, 
wat Vlekke in 1877 al maakte ter gelegenheid van de tweede Mastboom, heeft 
aangehoord. 
In het hele dorp staan bogen opgespeld en zijn honderden opschriften te  lezen, 
die de nieuw Mastboom loven. In de Kerkstraat richting molen staan nog twee 
fraaie bogen opgesteld, waarvan het opschrift de nieuwe burgervader ook zeer 
moet hebben gevleid. 
Er staat aan twee zijden het volgende op vermeld: 

Aan de 

Komt, juicht en jubelt een van zin 
Gij haalt een nieuwen MASTBOOM in 
Vol moed nu feest- en dorpelingen 
Hier langs de straat en 't plein geschaard 
Om oud en jong nu 't welkom zingen 
TOON MASTBOOM is die hulde waard. 
andere kant staat een verantwoording voor de ereboog. 
Van waar deez' boog? Waartoe deez' pracht? 
Een eereboog tot den nok gevlagd? 
En kransen uit den MAST gebreid 
Hoe komt het dat deez' boog hier prijkt? 
Wijl hij een MASTBOOM is gewijd 
en saamgebracht door arm en rijk. 

Ook veel handboogschutterijen hadden naast hun deelname in de optocht een 
ereboog opgetrokken, waarvan de meesten wel hun oorspronkelijke sier waren 
kwijtgeraakt bij het slechte weer aan de vooravond van de feestviering. 
Terwijl in de middaguren op de Markt een concert werd gegeven door Gastels 
Fanfare en Mannenkoor en Harmonie St. Cecilia, ging de burgemeester ook de 
twee nog niet in de route opgenomen buurtschappen Stoof en Kuivezand met 
een bezoek vereren. 
Dat zo'n installatie veel volk op de been bracht, blijkt uit het verslag in De 
Grondwet van de plechtigheden. 
"Talrijke bewoners van de omliggende plaatsen zijn per tram en per rijtuig naar 
hier gesneld, om mede feest te vieren. De feestvreugde is dan ook algemeen. 
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Overal muziek en vrolijk gezang. Geen plaatsje in de koffiehuizen onbezet." 

's Avonds trok een lampionneoptocht vanaf Place de Meir door het dorp. Veel 
huizen waren feestelijk verlicht en tot besluit was er een vuurwerk op de Markt. 
Sluitstuk daarin was het 'Leve de burgemeester': een van diamantvuur 
vervaardigde groet in vierkante letters van 5 0  centimeter. Het was Hendrickx 
wel toevertrouwd. 
In 1923 en 1938 werden deze feesten zo mogelijk nog overtroffen ter 
gelegenheid van het respectievelijke 25-jarig en 4Djarig jubileum van burge- 
meester Mastboom. Feesten die in Gastel werden gekoppeld aan de gelijklo- 
pende jubilea van Koningin Wilhelmina. 

c 
Hoe anders zou de installatie van Henri Hofland [l 896-1 970) geschieden op 'l 
mei 1940. Een hele generatie Gastelaren had het nooit meegemaakt: zo'n 
inhuldigingsfeest. Ze wisten alleen wel dat het in 1898 een geweldige 
gebeurtenis moest zijn geweest. De feesten ter gelegenheid van het 4Djarig 
jubileum van Mastboom lagen nog wel vers in het geheugen. Toen echter op 
Driekoningendag afscheid genomen werd van deze burgervader, gebeurde dat 
zonder veel ophef en ceremonie. 
Waren het door de tijdsomstandigheden toch al spannende dagen, in Gastel 
kon de geruchtenstroom haast geen weg. Niet alleen de oorlog hield de 
gemoederen bezig, ook de vraag wie de nieuwe burgemeester zou worden. 
Wordt het een Gastelaar [lees zoon Henri van oud-burgemeester Mastboom] 
of een vreemde? Toen de mobilisatie op steeds meer jonge inwoners van onze 
gemeente beslag legde, rekende men al niet meer op een behoorlijk installatie- 
feest. Op 1 april wordt duidelijk dat niet de nog jonge Mastboom, maar Henri 
Hofland was benoemd tot nieuwe burgemeester. Hij was reeds vijfeneenhalf 
jaar burgemeester van Baarle-Nassau. De schrijver van het Oranjeboek zegt 
over de gemiste kans van Mastboom het volgende: "Waren - in het oog der 
Voorzienigheid - de schouders nog te jong om dit ambt dat weldra zo zwaar 
zou worden te dragen?" 
Het viel de gemeentenaren niet licht, aldus het Oranjeboek: 
"Met gemengde gevoelens werd het bericht van de nieuwe man aan het hoofd 
van de gemeente opgenomen. Niemand kende de nieuwe burgervader en het 
was voor ons niet gemakkelijk zich opeens los te maken uit de historische 
traditie dat een Mastboom, een De Bie nu eens niet zouden regeren, 
maar.. . .een Hofland." 
Weldra klonk de naam vertrouwder, veel tijd om een groot feest voor te 
bereiden ontbrak echter. De loco-burgemeester C. Melsen wilde er alles aan 
doen om het feest groter te maken dan alle voorgaande. Hij stelde voor 1000 
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Inhuldiging burgemeester Hofland [in de Dorpsstraat, 1 mei 1940) 
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gulden uit te trekken voor het feest. Op de raadsvergadering van 5 april was 
oud-burgemeester Mastboom niet meer aanwezig, hoewel hij wel als raadslid 
kon aanblijven. Zijn teleurstelling over de nieuw benoemde kwam daarmee 
klaarblijkelijk tot uiting. 
Het enthousiasme van Melsen sloeg niet over op de rest. De initiatieven 
moesten uitgaan van de gemeenteraad, terwijl in het verleden er steeds een 
apart feestcomite was gevormd, die het voorbereidend werk verrichtte. En de 
algemene toestand gaf ook weinig reden tot feestvreugde. Op een bijeenkomst 
in de Harmoniezaal wordt besloten geen geld in te zamelen voor de installatie, 
maar wel te collecteren voor de versieringen van de wijken. Als op 23 april 
Gedeputeerde Staten ook nog eens laat weten maar 400 gulden ter beschik- 
king te stellen voor de installatie en 250,- voor de kinderfeesten, kan van een 
groot feest geen sprake meer zijn. Niet dat men niet wilde, maar de stemming 
was er niet naar. 
Maar Gastelaren zouden geen Gastelaren zijn, als ze de nieuwe magistraat 
geen hartelijk welkom zouden bezorgen. De kranten koppen een dag later: 
'Gastelaren bereidden burgemeester Hofland een onvergetelijken dag' En 
verderop: 'zelden zal een burgemeester hartelijker en spontaner ingehaald en 
rijkelijker in de bloemetjes gezet zijn, als burgemeester Hofland'. 1 mei was een 
stralende, snikhete zomerdag. 
De rijtuigen van 1898 hadden plaats gemaakt voor auto's die om 9 uur 's 
morgens gereed stonden om aan de Duiventoren het grote gezin [Q kinderen] 
met aan het hoofd de nieuwe burgervader af te halen. De stoet werd geopend 
door de rijvereniging Heerjansruiters, gevolgd door Gastels Harmonie en de 
Jonge Middenstanders. In de auto's zaten besturen van o.m. de Boerenbond, 
de Geitenfokvereniging, de Middenstandsvereniging en de raadsleden. 
Op de Markt stond de kiosk opgesteld, zodat de gebruikelijke zanghulde van de 
schoolkinderen toch vanaf het marktplein klonk. Behalve het Wilhelmus, werd 
het oude lied van Vlekke 'Oud Gastel tooit zich' in een eigentijdse versie, ten 
gehore gebracht. In zijn dankwoord stelde Hofland zijn kinderen aan hun 
leeftijdsgenootjes voor. "Als wij hier straks een huis hebben, komen die bij jullie 
op school." De beloofde versnapering zorgde ervoor dat Hofland bij de jeugd 
geen kwaad meer kon doen. 
Om 11 uur vond de installatie plaats in het raadhuis, prachtig versierd, maar 
wel te klein voor alle belangstellenden. Er waren enkele raadsleden uit zijn 
vorige gemeente aanwezig, evenals de burgemeesters van Gilze, Dongen, 
Chaam en Alphen. Hoflands Gastelse voorganger is afwezig. Mastboom stuurt 
een brief en hoopt dat het de gemeente onder Gods beste zegen goed mag 
blijven gaan. Een magere felicitatie. Alom wordt door de sprekers gememo- 
reerd dat de nieuwe burgemeester, de eerste niet-Gastelaar is. Melsen zegt 
hoge verwachtingen te koesteren eraan toevoegend dat een groot arbeidsveld 
ligt te wachten. Hofland wil er zijn uiterste best voor doen, maar antwoordt dat 
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het arbeidsveld niet altijd even gemakkelijk te bearbeiden zal zijn. Raadslid 
Theunisse hoopt dat de nieuwe burgemeester de eensgezindheid in de raad 
kan herstellen. Namens de collega's uit de streek, voert de Dinteloordse 
burgemeester Van Campen het woord. Na de bijzondere raadsvergadering 
vond een receptie plaats. 
In de vroege middag werd koers gezet richting Stampersgat, waar hem 
opnieuw een zanghulde ten deel viel onder begeleiding van St. Cecilia. In Hotel 
Geerts werd de lunch genuttigd, 
waarna de autokaravaan rond half vijf weer terugkeerde naar Gastel. Daar 
werd het gezin door het gemeentebestuur een diner aangeboden. Op de Markt 
concerteerden Gastels Harmonie, Concordia en St. Cecilia op de kiosk. Het 
Oranjeboek schrijft: "Een eenvoudige, maar toch oprecht hartelijke feestdag en 
de burgemeesterlijke familie toonde zich recht tevreden met de hun gebrachte 
hulde. " 
Op Stampersgat ging op 2 mei [Hemelvaartsdag] het feest nog even door met 
een optocht, kinderspelen en een gekostumeerde voetbalwedstrijd. 's Avonds 
was er nog een concert van St. Cecilia. Voorzitter de Coninck dankte voor het 
geslaagde feest. Een dergelijke uitbundigheid zou daarna lang op zich laten 
wachten. 

c 
Het was het Oranjecomite wat in 1 Q61 een feestprogramma maakte ter gele- 
genheid van de installatie van Theo Andriessen [l 91 31 als burgemeester van 
Oud- en Nieuw Gastel. Net als zijn voorganger maakte Andriessen promotie. Elf 
jaar was hij burgemeester va'n het 14uu inwoners tellende Ovezande op Zuid- 
Beveland. 
De feestdag [ l 9  augustus] begon met een heilige Mis in de Laurentiuskerk. 
Om 9 uur gingen de genodigden vanaf de Markt naar de Gastels-Roosendaalse 
grens [bij 'Het Appeltje'], waar voor het eerst een nieuwe burgemeester werd 
afgehaald. De stoet trok onder begeleiding van de Heerjansruiters, Gastels 
Fanfare en drumband en een groep schoolmeisjes. Om tien uur was iedereen 
terug op de Markt, waar de schoolkinderen een zanghulde brachten. 
De hal van de Schipperschool was vervolgens de locatie voor de openbare 
raadsvergadering. Ondanks de nieuwe behuizing was de raadszaal aan de 
Dorpsstraat veel te klein om plaats te bieden aan alle genodigden. Op de lijst 
van aanwezigen staan 63 namen, waaronder de familie, alle raadsleden, het 
gemeentepersoneel, de vertegenwoordigende geestelijkheid, voorzitters van de 
plaatselijke standsorganisaties en de burgemeesters van Fijnaart, Baarland, 's 
Heerenhoek, Borssele, Hoedekenskerke, 's Gravenpolder, Heinkenszand, 
Budel, de waarnemend burgemeesters van Oudenbosch, Rucphen en 
Dinteloord en oud-burgemeester Hofland. De Brabantse Commissaris van de 



Burgemeester Andriessen wordt aan de gemeentegrens afgehaald. 
[l 8-08-1 961) 

Installatie burgemeester Andriessen. 

Van Links naar rechts: 
secretaris H. van Mechelen, wethouder L. Vrolijk, burgemeester Andries- 
sen, mevrouw Andriessen, mejuffrouw Matty Andriessen. 
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Koningin C. Kortmann is verhinderd, maar een Zeeuwse gedeputeerde is wel 
aanwezig. 
In zijn toespraak hoopte Andriessens voorganger Hofland, dat de donkere 
wolken aan de politieke hemel, die kort voor zijn installatie, ook dreigden en tien 
dagen later de wereldvrede verstoorden, nu over zullen drijven. Hofland doelde 
op de Berlijnse crisis, die in 1961 de wereld in spanning houdt. 
Loco-burgemeester L. Vrolijk trok een lijn met de installatie van 1940. Toen 
was er teleurstelling dat het geen Gastelaar was, nu moest men wennen aan 
het idee een Zeeuw in plaats van een Brabander te mogen begroeten. "Maar 
de eerste ontmoeting nam alle twijfel weg." stelde Vrolijk de nieuw benoemde 
gerust. 
De Zeeuwse gedeputeerde A. Mes verzekerde de aanwezigen dat het met deze 
Zeeuw in Brabant uitstekend werken zal worden. "In Ovezande hebben ze u niet 
graag zien vertrekken. Zo'n goeie krijgen ze nooit meer, zeggen ze daar." 
Een uitspraak van dominee B. Te Winkel is de kersverse burgemeester tot op 
de dag van vandaag bijgebleven. Bij het aanschouwen van het donkere 
wolkendek, waaruit de regen de hele dag met bakken naar beneden kwam, 
mompelde Andriessen zacht dat de regen misschien een minder gunstige 
voorbode was. Te Winkel stelde hem gerust, verwijzend naar de bijbel waarin 
de regen juist de betekenis heeft van een zegen over het land Gods. Pastoor J. 
Lips behartigde de belangen van de Stampersgatse inwoners. "Daar hoeft u 
niet bang voor te zijn. Want of ze nu 4, 5 of 6 kilometer van het gemeentehuis 
vandaan wonen, het zijn toch allemaal - om het maar eens populair t& zeggen - 
'mijn' inwoners." antwoordde Andriessen, die door enkele Zeeuwse aanwezigen , , 

werd afgeschilderd als een ronde Zeeuw. x 

' 

De aansluitende receptie voor de Gastelse inwoners werd ook i"' d $ " ~ c h i ~ ~ e r -  
school gegeven. 
Na de middag ging de nieuwe burgemeester naar Stampersgat, waar hij door 
het Algemeen comite werd ontvangen aan de Gastelsedijk Noord. 
In de tuin van de pastorie in de Brugstraat brachten schoolkinderen een 
zanghulde. In de pastorie werd geluncht. Om drie uur waren er in de tuin 
concerten van St. Cecilia, Vox Populi en Melodia. Na afloop van het concert 
kon iedere Stampersgattenaar de burgemeester de hand drukken op de 
pastorie, waarna de familie Andriessen en de genodigden om half zes weer 
terugkeerden naar Gastel. 
Het gemeentehuis fungeerde deze dag alleen als decorstuk bij het defile van de 
Gastelse verenigingen. De burgemeester. sloeg de stoet vanaf het bordes van 
zijn nieuwe werkplaats gade. Daarbij maakte de Zeeuw al meteen kennis met 
de vastenavondleut. Enkele verkiede zotten boden het paar een bloemetje aan. 
Het door het gemeentebestuur aangeboden diner mocht er, getuige de 
menukaart, wezen. Tijdens deze maaltijd in zaal Centrum konden de burgers 
op de Markt genieten van optredens in de kiosk van Con Amore, St. Cecilia en 
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Gastels Fanfare. De boerenkapel zette vervolgens het balchampetre in gang, 
wat tot in de kleine uurtjes duurde. 

ANNESBERKHTJI JT 1.979 
Precies op het moment dat het jaarboek de Ghulden Roos uitkomt met daarin 
de bijdrage van Van Helvoort over Mastbooms installatie, komt het bericht dat 
Gastel een nieuwe burgemeester heeft. 
Aan Jan Berkhout [l 930) de bij voorbaat al kansloze taak de burgervader 
Andriessen te doen vergeten. Dus begon hij daar ook niet aan. Berkhout werd 
op 1 maart 1979 benoemd tot nieuwe burgemeester. Daarvoor was hij 
wethouder en ook lange tijd waarnemend burgemeester van Malden, wat net 
als Oud- en Nieuw Gastel 800C1 inwoners heeft. Besbout is directeu~sigenaar 
van een melkliltratie-bedrijf. Dat geeft hij in 1979 op, maar zijn zakelijke aanpak 
is overduidelijk ook als burgemeester aanwezig. 
Vroeg in de middag arriveert hij met z'n vrouw bij de gemeentegrens, waar zij 
worden begroet door de wethouders. Voorafgegaan door het brandweerkorps, 
de majoretten The Angels, Gastels Fanfare en Drumband en de Heerjansruiter 
tjes maakt het gezelschap een rondrit door het dorp, waarna in het Veerhuis 
de officiele installatie volgt. Het groot aantal mensen wat op de been is en de 
vele uitgestoken vlaggen, verrassen Berkhout compleet. "Het is een waarlijk 
festijn." zou hij later in zijn installatierede zeggen. 

Installatierede burgemeester Berkhout. (01 -03-1 979) 
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Ook de grote zaal van het Veerhuis was tot de laatste stoel bezet. Loco- 
burgemeester J. Ernest leidde de vergadering. Hij zei dat de nieuwe burgemee 
ster de profielschets erg dicht benadert. Na het overhandigen van de 
ambtsketen, sprak nestor J. Gelijns. Hij was blij met de snelle procedure rond 
de opvolging van Andriessen. Vervolgens sprak hij de gevleugelde woorden: "U 
lijfspreuk is: niet kakelen, maar eieren leggen. Dan zou ik willen zeggen: maak u 
borst maar nat." Gelijns gaf hem de sleutel van het gemeentehuis, welke hij 
drie maanden eerder van Andriessen had gekregen. Gemeentesecretaris J. 
Oomen heette Berkhout welkom namens het personeel, burgemeester 
Schneider van Roosendaal sprak namens het Streekgewest. Namens de 
geestelijkheid nam pastoor B. Krijbolder het woord. G. Nilissen, een vriend van 
de familie, karakteriseerde Jan Berkhout op persoonlijke wijze. 
Daarop kreeg de nieuwe burgemeester zelf het woord. "Ik zal mijn uiterste best 
doen, maar niet trachten mijn uitstekende voorganger te imiteren." Het 
echtpaar hoopte zich spoedig in de gemeente te kunnen vestigen. Aansluitend 
was er een druk bezochte receptie in het Veerhuis. Later die middag werd het 
gezelschap in Stampersgat opgewacht door harmonie St. Cecilia en miniretten- 
korps Les Fleurs, die hen begeleiden naar de basisschool De Steiger. Daar kon 
de Stampersgatse bevolking kennismaken. 

g 
De laatste in de rij is de huidige burgemeester Piet Rossou [l 939). Burgemee- 
ster Berkhout, heeft in een korte periode veel kunnen verwezenlijken [sporthal, 
gemeentehuis, twee nieuwe scholen, dorpshuis]. Hij zit de rit echter in 
tegenstelling tot zijn voorgangers niet uit en vertrekt naar de grotere gemeente 
Mierlo-Hout. Het is dan komen en gaan uit Oost-Brabant, want de Vughtse 
wethouder Rossou wordt de nieuwe burgemeester. Eerder had de dan 47- 
jarige bestuurder gesolliciteerd naar de burgemeesterspost in Hoeven. 
Het feestprogramma is een taak geworden van de gemeente zelf. De installatie 
geschiedt op vrijdagmiddag 14 november, voor de meeste mensen een 
normale werkdag. Geen wonder dat de stoet, die het gezin Rossou gaat 
afhalen aan de gemeentegrens bij de Drieweikes dan niet erg groot is. In de 
Oldsmobiles van het carrosseriebedrijf Akkermans wordt vervolgens de rit naar 
de dorpskom gemaakt. Gastels Fanfare, in deze tijd niet meer gewend om 
grote afstanden te marcheren, staat aan het Moleneind de auto's op te 
wachten en gaan de colonne vooraf door de dorpskom via Markt, Julianastraat 
naar het Veerhuis. Daar begint om 3 uur de buitengewone raadsvergadering. 
Voor de eerste keer zijn twee oud-burgemeesters getuige van het moment 
waarop loco-burgemeester F. van Merrienboer de dan precies honderd-jarige 
ambtsketen overdraagt. De sprekers schilderen de nieuw benoemde af als een 
goed luisteraar, een krachtig bestuurder en iemand met kennis van gemeente- 

JAARBOEK 1996 29 



lijke aangelegenheden. Burgemeester P. Zevenbergen van Bergen op Zoom 
sprak hem toe als voorzitter van het Streekgewest. 
Opvallend vaak werd het actieve kerkdorp Stampersgat geprezen. Dat had z'n 
reden. Enkele dagen nadat het programma van de installatie bekend was 
geraakt, liet de Stampersgatse Samenstichting via de pers weten verbolgen te 
zijn over het feit dat het gemeentebestuur Stampersgat op de feestdag links 
liet liggen. "Daarmee wordt een traditie gebroken, waarin het gebruikelijk was 
dat de nieuwe burgemeester zowel in Oud Gastel als in Stampersgat werd 
ontvangen." De Stampersgatse clubs waren niet tevreden met het ontvangst- 
programma. "Overdag is het moeilijk mensen te sturen, 's avends ook omdat 
veel mensen in de bietencampagne in ploegen werken." De Samenstichting 
kondigt nog voor de inhuldiging aan, dat zij de burgemeester op korte termijn 
een eigen ontvangst zullen bereiden. Een gemeentewoordvoerder zegt dat het 
strakke tijdschema geen tijd laat voor een bezoek aan Stampersgat. 
Desondanks is het 's avonds toch erg druk in het Veerhuis, waar veel inwoners 
tijdens de receptie kennis komen maken met Rossou. In 1987 maakt hij 
vervolgens kennis met het uitermate actieve verenigingsleven op Stampersgat. 
Met burgemeester Rossou kunnen we de rij installaties afsluiten. Na een 
ambtsperiode van tien jaar, staat ons in 1997 weer een nieuwe installatie te 
wachten; ditmaal van de burgemeester van Halderberge. Tot op dit moment 
[eind november 1996) is nog niet bekend, wie in 1997 onze nieuwe burgemee 
ster zal worden. Dat deze installatie weer anders zal zijn dan alle voorgaande, 
lijdt geen twijfel. 

W. VAN DEN BROEK. 

Bronnen 
Weekblad van Oosterhout 1 862.1874 
Oranjeboek verslagen feesten vanaf 1 874. 
De Grondwet en Brabants Nieuwsblad div. jaargangen. 
Gemeentearchief notulen raadsvergaderingen. 
Jaarboek De Ghulden Roos. Jaargang 1978. 
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OGIE fSTAMBOOM] VAN DE F A M B  MASTROOM 

In juli 1904 heeft de heer Jan Verheijen uit Roosendaal, zoon van Cornelis 
Johannes Verheijen en Maria Antonia Mastboom reeds een stamboom 
gemaakt van de familie Mastboom, voor zover die toen bekend was. 
De familie was afkomstig uit Wouw. 
In ons dorp en in onze gemeente heeft, zoals velen bekend, de familie 
Mastboom belangrijke invloed gehad. 
De eerste Mastboom in Oud Gastel was Petrus Mastboom, geboren te  Wouw 
28-04-1 746, overleden 26-1 1-1 820 te Oud Gastel. 
Hij was gehuwd met Gertrudis van Gunst uit O d  Gastel en kocht op 25 mei 
1774 de bierbrouwerij "Het Bourgondisch Kruis" te Oud Gastel. [Deze stond 
op de plaats, waar nu het dorpsmuseum is.] 
Hij was de vader van Johannes Mastboom, de eerste burgemeester uit deze 
familie, die o.a. drie burgemeesters aan onze gemeente leverde, t e  weten: 

Johannes Petrus Mastboom, geboren te  Oud Gastel, 23-1 2-1 785, 
overleden te  Oud Gastel 18-09-1 862. Hij was gehuwd met Antonia Bus, 
geb. 05-05-1790 te Stampersgat, gest. 04-01-1 857. Zij hadden negen 
kinderen. 
Hij was burgemeester van 1852-1 862. 
Henricus Petrus Mastboom, zoon van bovengenoemde Johannes 
Mastboom, geboren te Oud Gastel 09439-1834, overleden te  Oud Gastel 
01-01-1 887. Hij was gehuwd met Anna Maria Louisa van der Veken, geb. 
t e  Leuven 29-01-1844, overl. 14-05-1937. [Zij huwde voor de tweede 
maal met Dr.P. J. W. Dautzenberg.] 
Hij was burgemeester van 1 877-1 887. 
Antonius Gerardus Johannes Mastboom, oom-zegger van bovengenoemde 
Henricus, geboren te Oud Gastel 11-09-1868, overleden te  Oud Gastel 
31-1 0-1 954. Hij was gehuwd met Maria Lucia Cornelia Henrica Brosens, 
geb. te Hoogstraten 18-04-1 904, overl. te  Oud Gastel 03-07-1 963. 
Hij begon als jongste 3Djarige burgemeester van Nederland in 1898 in 
onze gemeente en bleef burgemeester tot  1 mei 1940, ruim 42 jaar dus! 
Zij hadden een zoon, Henricus Petrus Alphons Maria, geb. te  Oud Gastel 
16-07-1 907. Hij is de laatste Mastboom in Oud Gastel en woonachtig in 
het monumentale pand, met bordes en mastboom (1874) in de Dorps- 
straat. 

familie Mastboom was gelieerd aan andere bekende bierbrouwerij-families 
o.a. de familie Dam in Oud Gastel en Rubert uit Roosendaal. Ook kwamen er 
nog bekende burgemeesters, dijkgraven, bankiers, grootgrondbezitters, 
industrielen en religieuzen in de familie Mastboom voor, zoals u kunt lezen in 
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onderstaande stamboom. 
Met dank aan Marielle Timmermans [xq), die mij de gegevens verstrekte over 
de genealogie Mastboom. 

F. VAN MERRIENBOER. 

I I. 

Ila . 

Ilb. 

Ilc. 

111. 

Petrus Mastboom [2014], geb. Wouw, overl. Wouw 10-9-1714, tr. [601] Angela 
Hermans [2015]. 
Uit dit huwelijk: 
1. Herman [ l  7921, ged.[RK] Wouw 12-3-1 682, volgt Ila. 
2. Gertrudis [2016], ged.[RK) Wouw 1-1 1-1 684, overl. Wouw 28-1 1-1 71 0. 
3. Johanna [20171, ged.[RK) Wouw 3-2-1 687, overl. Wouw 13-7-1 704. 
4. Maria [2018], volgt Ilb. 
5. Antonius [2019], volgt Ilc. 
6. Cornelius [2020]. 

Herman Mastboom 117921, ged. (RK] Wouw 12-3-1682, overl. Wouw 
1131 0-1 747, tr. [5281 Helena Abels [ l  7931, ged. (RK) Wouw 15-9-1 671. 
Uit dit huwelijk: 
1 . Petrus [l 7941, ged.[RK] Wouw 28-3-1 71 5, overl. voor 1 71  6. 
2. Petrus [l 5941, ged.[RK) Wouw 17-1 1-1 71 6, volgt III. 
3. Cornelia [l 7951, ged.[RK) Wouw 28-9-1 71  9. 

Maria Mastboom [2018], overl. Wouw 19-1 2-1 747, W. [602] Cornelius Koppens 
[2021], overl. Wouw 13-3-1 733. 
Uit dit huwelijk: 
1 . Petronella [20221, ged. [RK] Wouw 26-3-1 71 3. 
2. Angelus [2023], ged. (RK] Wouw 3-1 Q1 7 1  9. 

Antonius Mastboom [2019], overi. Wouw 29-10-1727, tr. [603] Catharins Potters 
[2024]. 
Uit dit huwelijk: 
1. Maria [2025], ged. [RK] Wouw 11-10-1 71 6. 

Petrus Mastboom [l 5941, ged. (RK] Wouw 17-1 1-1 71 6, overl. Wouw 1-1 Q1 747, 
tr. [469] Cornelia Wagemakers [1595], ged. Wouw, overl. Wouw 27-4-1765. dr. van 
Pieter Wagemakers [ l  7961 en Petronella van de Kar [l 7971. 
Uit dit huwelijk: 
1 . Helena [l 5961, ged. (RK] Wouw 31-8-1 743, overl. Wouw 25-1 2-1 822. 
2. Petronilla [ l  5971, ged. [RK) Wouw 8-1 2-1 744. 
3. Petrus [ l  1791. ged. [RK] Wouw 2 8 4 1  746, volgt IV. 
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IV. Petrus Mastboom [ l  1791, ged. [RK) Wouw 28-4-1 746, Bierbrouwer, overl. Oud 
Gastel 26-1 1-1 820, tr. E3431 Gertrudis van Gunst [l 1801, ged. [RK] Oud Gastel 
17-3-1 754, overl. Oud Gastel 30-10-1 834, dr. van Adrianus van Gunst [ l5981 en 
Joanna NN [l 5991. 
Uit dit huwelijk: 
1. Petrus [l 181 1, ged. (RK) Oud Gastel 24-47 783, volgt Va. 
2. Johannes Petrus [932], ged. [RK] Oud Gastel 23-1 2-1 785, volgt Vb. 
3. Anna Cornelia [l 1821, ged. [RK] Oud Gaste1 6-1 1-1 787, volgt Vc. 
4. Johanna [l 1831, ged. [RK) Oud Gastel 8-9-1 790, overl. Oud Gaste1 25-1-1 867. 
5. Jacobus [ l  1841, ged. [RK) Oud Gastel 141-1 794, overl. ca. 1795. 
6. Jacobus [ l  1851, ged. [RK) Oud Gastel 2-9-1 796, volgt Vd. 

Va. Petrus Mastboom [1181], ged. [RK) Oud Gaste1 2441783 ,  overl. Oudenbosch 
102-1 834, tr. [BS] [344] 205-1  81 3 Adriana Gijzen [ l  1861, geb. Zundert ca. 1777, 
overl. Oudenbosch 3 0 1  -1 833. 
Uit dit huwelijk: 
1. Maria Petronella [l 1 871, geb. Oudenbosch 8-9-1 81  3, RK, overl. Oudenbosch 

109-1 81  4. 
2. Maria Elisabeth [l 1 881, geb. Oudenbosch 21 -4-1 81  5, RK, overl. Oudenbosch 

7-5-1 81  5. 
3. Petronella Cornelia [l 1891, geb. Oudenbosch 1-5-1 81  6, RK, overl. Breda 

27-8-1 883. 
4. Petrus Adrianus [l 1901, geb. Oudenbosch 19-6-1 81  8, FIK, overl. Oud Gastel 

3-1 2-1 839. 
5. Cornelis Johannes [ l  1 91  1, geb. Oudenbosch 1 9-7-1 820, volgt Vla. 
6. Jacobus Antonius [l 1921, geb. Oudenbosch 30-7-1826, RK, overl. Breda 

28-9-1 846. 

Vb. Johannes Petrus Mastboom [932], ged. [RK) Oud Gastel 23-12-1785, overl. Oud 
Gastel 18-9-1 862, tr. [BS] [270] Oud Gastel 3-6-1 81 6 Antonia Bus [933], ged. [RK) 
Oud Gaste1 5-5-1 790, overl. Oud Gaste1 4-1-1 857, dr. van Govert Bus [ l 2 1  l ] ,  
Herbergier te Stampersgat, en Johanna Horiaens [l 21 21. 
Uit dit huwelijk: 

Johanna [934], geb. Oud Gaste1 20-6-1 81 7, RK, overl. Oud Gaste1 7-8-1 884. 
Petrus Govardus [513], geb. Oud Gastel 1 1-5-1 81  9, volgt Vlb. 
Petronella [935], geb. Oud Gastel 2-11-1820, RK, Religieuze, overl. Laeken 
6-5-1 893. 
Godefridus Henricus [936], geb. Oud Gaste1 21-1 1-1822, RK, Priester, Prior van 
Bornhem, overl. Bornhem 1-8-1 906. 
Jacobus Wilhelmus [937], geb. Oud Gastel 248-1824, RK, Priester, overl. Oud 
Gaste1 1-3-1 861 . 
Anna Cornelia [938], geb. Oud Gaste1 6-8-1 826, RK, overl. Oud Gastel 8-9-1 898. 
Elisabeth Adriana [939], geb. Oud Gastel 12-101829, RK. Religieuze, overl. 
Laeken 7-2-1 871. 
Johannes Cornelis [940], geb. Oud Gastel 14-12-1831, RK, Priester, overl. 
Rotterdam 3-3-1 907. 
Henricus Petrus [941], geb. Oud Gastel 9-9-1834, FIK, Burgemeester van Oud 
Gestel, overl. Oud Gastel 1-1-1887, tr.[BS) (2711 16-5-1865 Anna Maria Louisa 
van der Veken [942], geb. Leuven 29-1-1 844, overl. Oud Gaste1 14-5-1 937. 
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Vc. Anna Cornetia Mastboom [I 1821, ged. [RK) Oud Gastel 6-1 1-1787, overl. 
Oudenbosch 25-7-1 872, tr. [l ] [348] 1 1-6-1 81 0 
Bernardus Gouverneur [l 2031, geb. Oudenbosch ca. 1 752, overl. Oudenbosch 
6-9-1 814. 
Uit dit huwelijk: 
1. Petrus [l 2041, geb. Oudenbosch 2-7-1 81  1, overl. Oudenbosch 27-1-1 894. 
2. Johannes Adrianus [ l  2051, geb. Oudenbosch 1-6-1 81  3, overl. Oudenbosch 

9 -4 1  879. 

Anna Cornelia Mastboom, tr.[BS)[2) L3491 22-1-1 81 6 Cornelius Gregorius Goosen 
[ l  2061, ged. [RK) Hoeven 9-1 1-1 785, overl. Oudenbosch 29-1-1 862. 
Uit dit huwelijk: 
1. Adriana Cornelia Petronella [l 2071, geb. Oudenbosch 5-1-1 81  7, overl. Oudenbosch 

8-1-1 893. 
2. Johenna Adriana Jacoba [l 2081, geb. Oudenbosch 7-5-1 81  9, sverl. Budenbosch 

25-5-1 866. 

Vd. Jacobus Mastboom [l 1851, ged. [RK) Oud Gastel 2-9-1796, Burgemeester van 
Breda, overl./begr. Breda 31-3/34-1862, tr. [350] Amelia Gilena Josepha Leclercq 
[ l  2091, geb. Philippe-ville 134-1 803, overl. Breda 6-1-1 827. 
Uit dit huwelijk: 
1. Amelia Gertrudis Gilena [1210], geb. Breda 2012-1826, RK, overl. Breda 

2-3-1 843. 

Via. Corneiis Johannes Mastboom [ l  1911, geb. Oudenbosch 19-7-1 820, RK, overl. 
Mechelen 28-2-1 879, tr. [345] Johanna Maria Ruts [ l  1931, geb. Thielen 107-1 81 2, 
RK, overl. Mechelen 201 -1 885. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jacob Pieter Jozef Maria [l 1941, geb. Mechelen 6-101 849, volgt Vlla. 
2. Alfons Karel Jozef Corneel [l 1951, geb. Mechelen 1 1-8-1 851, overl. Mechelen 

19-6-1 884. 

Vlb. Petrus Govardus Mastboom 151 31, geb. Oud Gastel 11-5-1 81  9, RK, overl. Oud 
Gastel 29-3-1 896, tr.[BS][l) [ l  551 8-7-1 847 Theresia Petronella Dam [514], ged. [FIK] 
Roosendaal 1 1-1 2-1 809, overl. Oud Gastel 25-8-1 864, dr. van Gerardus Cornelius Dam 
[944], Bierbrouwer, en Maria Adriana van Ertrijck [945]. 
Uit dit huwelijk: 
1. Johannes Gerardus Maria [515], geb. Oud Gastel 3-3-1 849, volgt Vllb. 
2. Maria Antonia [516], geb. Oud Gastel 5-8-1 851, volgt Vllc. 
3. Gerardus Franciscus Johannes [21 81, geb. Oud Gastel 26-1-1 853, volgt Vlld. 

Petrus Govardus Mastboom, tr.[BS)[2) [ l  561 Baarle Nassau 8-5-1 865 Adriana 
Antonie Gillis [517], geb. Baarle Nassau 1-10.1 827, overl. Oud Gastel 13-1 1-1 9 1  5. 
Uit dit huwelijk: 
1. Antonia Lucia Henrica [51 E], geb. Oud Gaste1 1 6-2-1 666, volgt Vlle. 
2. Petrus Jacobus Johannes Maria [519], geb. Oud Gastel 19-7-1 867, volgt Vllf. 
3. Antonius Gerardus Johannes [520], geb. Oud Gastel 11-9-1868, volgt Vllg. 
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Jacob Pieter Jozef Maria Mastboom [ l  1941, geb. Mechelen 6-1 0-1 849, RK, 
overl. Battel 1 1-4-1 91 3, tr. [346] Clara Francisca Mathildis Budts [l 1961, geb. 
Mechelen 29-1 1-1 847, overl. Mechelen 18-8-1 901. 
Uit dit huwelijk: 
1. Corneel Alfons Philip J.M. [l 1971, geb. Mechelen 24-4-1880, RK, overl. Mechelen 

22-5-1 885. 
2. Hubert Pieter Jan Frans M. [l 1981, geb. Mechelen 12-1-1883, RK, overl. 

Mechelen 28-6-1 884. 
3. Maria Josephina Col. Math. J. [l 1 991, geb. Mechelen 5-5-1 884, RK, overl./begr. 

Battel 9/12-8-1922, tr. [BS) [347] 1-2-1 904  Julius Jan Paul Janssen [ l  2021, 
geb. Mechelen 19-2-1 876. 

4. Jan Baptist Karel Ant. Mar. [l 2001, geb. Mechelen 30.5-1 885, RK. 
5. Martha Florimonda Ph. Wiv. M. [l 2011, geb.  echele en '1 9-9-1 886, RK. 

Johannes Gerardus Maria Mastboom [515], geb. Oud Gastel 3-3-1 849, RK, 
overl./begr. Den Haag 9/13-2-1935, tr.[BS) [l 571 Oosterhout 22-7-1 879 Joanna 
Gatharins Cornelia Rombouts [s21 1, geb. Oosterhout 2 1-1 01 852, overl. Den Haag 
15-1-1 91 6. 
Uit dit huwelijk: 
1. Joseph Marie [522], geb. Roosendaal 9-3-1 881, volgt Vllla. 
2. Maria Theresia [523], geb. Den Haag 1-1-1883, volgt Vlllb. 
3. Leon Johannes Maria [524], geb. Den Haag 21-7-1 884, volgt Vlllc. 
4. Bernardine Henriette Maria [525], geb. Den Haag 16-3-1 886, volgt Vllld. 
5. Louisa Adriana Maria [526], geb. Den Haag 21-2-1888, overl. Den Haag 

27-6-1 888. 
6. Theresia Adrisna Maria [527], geb. Den Haag 27-1 1-1889, RK, Religieuze, 

Verpleegster, overl. Tilburg 18-1 2-1 966. 
7. Josepha Henriette Maria [528], geb. Den Haag 18-8-1 891, volgt Vllle. 

Maria Antonia Mastboom [516], geb. Oud Gastel 5-8-1851, RK, overl. Roosendaal 
6-1-1 940, tr.[BSl [l 771 194-1 882  Cornelis Johannes Verheyen [602], geb. Roosen- 
daal 1 1-3-1 846, overl. Roosendaal 26-1 01 91 1. 
Uit dit huwelijk: 
1. Johannes [603], geb. Roosendaal 23-6-1 883, volgt Vlllf. 
2. Hermanus [6u4], geb. Roosendaal 26-101 884, volgt Vlllg. 
3. Antonius [605], geb. Roosendaal 19-3-1 886. 
4. Guillaume [606], geb. Roosendaal 6-6-1 887. 

Gerardus Franciscus Johannes Mastboom [218], geb. Oud Gastel 26-1-1 853, 
RK, Bierbrouwer, overl. Oud Gastel 6-3-1 899, tr.[BS] [61] 26-8-1874 Adriana Cornelia 
Celestina Rubert [219], geb. Roosendaal 26-8-1 852, FIK, overl. Oud Gastel 1 1-5-1 898, 
dr. van Jacobus Henricus Rubert [633], Bierbrouwer, en Cornelia Maria van Hal [634]. 
Uit dit huwelijk: 
1. Petrus Jacobus Maria 12201, geb. Oud Gastel 7-7-1875, RK, Bankdirecteur, 

overl./begr. Den Haag 1 1 /l 5-7-1 929, tr.[BS] 621 16-101 902  Agatha Willibrorda 
Maria Wilh. van der Loo [225], geb. Rotterdam 17-11-1875, overl. Den Haag 
1 9-7-1 93  1 . 

2. Johannes Jacobus Maria [221], geb. Oud Gastel 208-1876, RK, overl. Oud Gastel 
2 0 1  2-1 877. 

3. Theresia Maria [37], geb. Oud Gastel 306-1 878, volgt Vlllh. 
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Vlle. 

Vllf. 

Vllg . 

Vllla. 

Vlllb. 

4. Johannes Maximus Maria [222], geb. Oud Gastel 144-1  880, volgt Vllli. 
5. Jeanette Stephanie Marie 12231, geb. Oud Gastel 26-1 2-1 881, volgt Vlllj. 
6. Cornelia Maria Elisabeth 12241, geb. Oud Gastel 6-10.1883, RK, overIJbegr. 

Waalwijk 1 1 /l 4-7-1 956, tr.[BS] [70] Waalwijk 206-1  9 1  1 Johannes Bernardus 
Josephus Timmermans [240], geb. Waalwijk 7-5-1 881, RK, Directeur verz. 
maatschappij, overl./begr. Tilburg/Waalwijk 23/27-2-1934. 

Antonia Lucia Henrica Mastboom [51 81, geb. Oud Gastel 16-2-1 866, overl. 
Baerle Hertog 23-1 Q1 899, tr.[BS) [l 801 Oud Gastel 1 1-9-1 8 9 0  Henricus Adrianus 
Josephus van Gilse [617], geb. Baerle Hertog 25-2-1 862, Burgemeester, overl. Baerle 
Hertog IQ1 1-1 932. 
Uit dit huwelijk: 
1. Maria Petronella Adriana [61 81, geb. Baerle Hertog 19-8-1 891. 
2. Josephina Maria Catharina [619], geb. Baerle Hertog 29-7-1 892, volgt Vlllk. 
3. Anna Maria Magdalena 16201, geb. Baerle Hertog 22-7-1894, overl. Baerle Hertog 

242-1 932. 
4. Helena Antonetba Maria [621], geb. Baerle Hertog 23-9-1 897, tr. [l 821 Antoon 

Judocus Philippus M. Rubbens [625], geb. Waalwijk 7-8-1898, overl. Vught 
2-7-1 948. 

5. Margaretha Josephina Joa. Mar. [622], geb. Baerle Hertog 14-9-1899. 

Petrus Jacobus Johannes Maria Mastboom [519], geb. Oud Gaste1 
197-1  867, Dir. Brandverz. maatschappij, overl. Oud Gastel 31-1-1 949, tr.[BSl [l 831 
16-4-1901 Emrna Elisabeth Johanna Maria Paternostre [626], geb. Antwerpen 
10-8-1 872, overl. Oud Gastel 45 -1  921. 
Uit dit huwelijk: 
1. Johannes Antonius Petrus Maria [627], geb. Oud Gastel 29-3-1 902, overl. Bergen 

op Zoom 28-6-1 969, tr. [l 841 C. J. M. Pinxteren [628]. 

Antonius Gerardus Johannes Mastboom [520], geb. oud Gaste1 11-9-1868, 
Burgemeester, overl. Oud Gastel 31-1 0.1 954, tr.[BS] [l 851 Hoogstraten 'i 8-41 904  
Maria Lucia Corn. Henr. Brosens [629], geb. Hoogstraten 20-10.1879, overl. Oud 
Gestel 3-7-1 963. 
Uit dit huwelijk: 
1 . Henricus Petrus Alph. Maria [630], geb. Oud Gastel 16-7-1 907. 

Joseph Marie Mastboom [522], geb. Roosendaal 93-1 881, Burgemeester, 
overl./begr. Halsteren/Den Haag 1 /43-1949, tr.[BS) [ l  581 Teteringen 29-7-1 91  3 
Elisabeth Johanna Wilhelmina Bijvoet [529], geb. Tilburg 4-4-1 886, RK. 
Uit dit huwelijk: 
1. Joannes Petrus Maria [2055], geb. Halsteren 28-3-1 91  6. 
2. Bernardus Jos. Johanna Maria [2056]. geb. Halsteren 21-9-1921, volgt 1Xa. 

Maria Theresia Mastboom [523], geb. Den Haag 1-1-1883, overl. Oosterhout 
1 3-8-1 968, tr.[BS] [ l  591 Den Haag 22-7-1 909 Sigebertus Ludovicus Emilie M. Fick 
[530], geb. Oosterhout 28-6-1 883, overl./begr. Oosterhout 27/31-12-1964. 
Uit dit huwelijk: 
1. Maria Adriana Catharina [531], geb. Oosterhout 145-1910, tr.[BS) [ l601 

Oosterhout 22-9-1 941 J. H. J. A. M. van der Pol [539]. 
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Gerardus Franciscus Johannes 
Mastboom 

(26-01-1 853 - 06-03-1 8991 

Piet Mastboom 
directeur verzekeringsmaat- 

schappij "Zekerheid geeft rust" 

Adriana Cornelia Celestina Rubert 

[26-08-1852 - 1 1-05-1 898) 

Jan Mastboom 
bierbrouwer 

Brouwerij het Bourgondisch Kruis 
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Johanna Cornelia Maria [532], geb. Oosterhout 15-1-1 91 2, tr.[BS]/tr.kerk[RK] 
[l 6 1 1 Eindhoven/Oosterhout 1 7/22-4-1941 Henricus Joannes Anthonius van 
Beckum [540], geb. Den Bosch 9-2-1902, RK, Leraar Engels, overl. Eindhoven 
8-5-1 986, begr. Eindhoven. 
Petrus Cornelis Josephus [533], geb. Oosterhout 13-2-1 9 1  3, volgt IXb. 
Josepha Amelia Maria [534], geb. Oosterhout 13-4-1 91 4. 
Arnoldus Cornelis Josephus [535], geb. Oosterhout 8-1 2-1 91 5, RK, Priester. 
Ludovica Cornelia Maria [536], geb. Oosterhout 22-5-1 9 1  7, tr.[BS]/tr.kerk[RK) 
[ l  631 Oosterhout 27-1 1-1 944/6-2-1945 W. J. J. A. M. van der Pol [552]. 
Wilhelmus Cornelis Josephus [537], geb. Oosterhout 3111 1-1 9 1  8, RK, Priester. 
Jacobus Cornelis Josephus [538], geb. Oosterhout 26-2-1921, overl. Semarang 
1117-1 946. 

Vlllc. Leon Johannes Maria Mastboom [524], geb. Den Haag 21-7-1884, Kantonrech- 
ter, overl. Nijmegen 2-1 0.1 944, tr.[BS] [l 641 Nijmegen 18-7-1 91 6 Agnes Maria Aloysia 
Verheyen [553], geb. Nijmegen 17-6-1 891, overl./begr. Beek UbbergeWNijmegen 
19/23-101969. 
Uit dit huwelijk: 
1. Adolf Jan Maria [554], geb. Venlo 25-5-1 9 1  7, Kantoorbediende, overl. Nijmegen 

18-8-1 982. 
2. Jacob Leo [2052], geb. Venlo 7-1 01 9 1  8, volgt IXc. 
3. Paul Marie 120531, geb. Venlo 1-1 -1 921, volgt IXd. 
4. Maria Renee Henriette [2054], geb. Nijmegen 8-1 0.1 929. 

Vllld. Bernardine Henriette Maria Mastboom [525], geb. Den Haag 16-3-1 886, 
overl./begr. Den Haag 6/10.9-1940. tr.[BS] [l 651 Den Haag 3-9-1 9 1  2 Willem Adriaan 
Joseph Maria Fick [5551, geb. Oosterhout 20.3-1 887. 
Uit dit huwelijk: 
1. Willem [556], geb. Haarlem 30.7-1 91 3, volgt IXe. 
2. Jan [557], geb. Haarlem 108-1  91 5, volgt IXf. 
3. Reinoud [558], geb. Haarlem 14-3-1 9 1  7, volgt IXg. 
4. Eduard [559], geb. Haarlem 25-8-1 9 1  9, volgt IXh. 
5. Theresia Maria [560], geb. Breda 8-7-1 924, tr. [l 71 ] Otto Scholtens [5781. 
6. Maarten [561], geb. Den Haag 14-1-1932, volgt IXi. 

Vllle. Josepha Henriette Maria Mastboom [528], geb. Den Haag 18-8-1 891, tr.[BS] 
[ l  731 Den Haag 3-3-1919 Ludovicus Johannes Joseph Mar. Fick [584], geb. 
Oosterhout 26-3-1 890. 
Uit dit huwelijk: 
1. Louis Joan [585], geb. Bergen op Zoom 13-1 -1 920, volgt IXj. 
2. Walter Piet [586], geb. Bergen op Zoom 1-1-1 922, overl. Den Haag 205-1  945. 
3. Ernst Siegbert 15871, geb. Bergen op Zoom 12-6-1 923, RK, Priester. 
4. Joseph Maria 15881, geb. Bergen op Zoom 2410-1 927, volgt IXk. 
5. Marie Antoinette [589], geb. Bergen op Zoom 16-6-1930, tr. [ l  761 Edu Gulje 

[601], overl. voor 1 973. 



Vlllf. 

Vlllg . 

Vlllh. 

Vllli. 

Vlllj. 

Johannes Verheyen [603], geb. Roosendaal 23-6-1883, w. [ l  781 Charlotte 
Bressers [607]. 
Uit dit huwelijk: 
1. Henriette [608]. 
2. Gerard [609]. 
3. Antoon [6 1 O]. 
4. Therese [G 1 1 1. 

Hermanus Verheyen [604], geb. Roosendaal 26-10-1 884, tr. [ l  791 Johanna C. A. 
Bressers [612], geb. Dongen 13-10-1 882, overl. Erp 18-1-1 942. 
Uit dit huwelijk: 
1. Marie [613]. 
2. Anna [614]. 
3. Antoinette [615]. 
4. Cornelis [616]. 

Theresia Maria Mastboom [W], geb. Oud Gastel 306-1878, overl. Breda 
23-1 0-1 943, begr. Breda, tr.[BS] [l01 Oud Gastel 12-10-1 898 Cornelis Lucas Antonius 
Maria van Gils [36], geb. Breda 30-9-1 872, Notaris, overl. Breda 12-1 1-1 929, zn. van 
Joannes Baptista Adrianus van Gils [206], Notaris, en Maria Paulina van Aken [207]. 
Uit dit huwelijk: 
1. Joannes Baptista Gerardus Mar. [6], geb. Teteringen 30-7-1 899, volgt 1x1. 
2. Adrienne Jeanette Marie [38], geb. Teteringen 21-1 2-1 900, volgt IXm. 
3. Maria Theresia Henrica [39], geb. Teteringen 20-10-1 902, volgt IXn. 
4. Gerardus Cornelis Maria [40], geb. Teteringen 241-1 904, volgt 1x0. 
5. Cornelis Johannes Maria [41], geb. Breda 17-3-1 909, volgt IXp. 
6. Bernardus Jacobus Maria [42], geb. Breda 20-8-1 91 8, volgt 1Xq. 

Johannes Maximus Maria Mastboom [222], geb. Oud Gastel 14-4-1880, RK, 
Bierbrouwer, verzek.agent, overl. Roosendaal 143-1 944, tr.[BSl [63] 1 1-2-1 903 
Sidonie Henriet Marie Emilie Schul [226], geb. Roosendaal 17-7-1 881, RK, overl./begr. 
Rotterdam/Roosendaal 1 5/18-6-1965. 
Uit dit huwelijk: 
1. Johanna Jacoba Adriana Maria [227], geb. Oud Gastel 22-1 2-1 903, volgt IXr. 
2. Germaine Therese Leonie Marie [228], geb. Oud Gastel 13-5-1910, RK, tr. [65] 

Joseph Marie Mutsaers [232]. 
3. Martha Julia Cornelia Maria [229], geb. Oud Gastel 17-2-1 9 1  3, RK. 
4. Isabella Charlotte Ger. Maria [230], geb. Oud Gastel 9-1-1 920, RK. 

Jeanette Stephanie Marie Mastboom [223], geb. Oud Gastel 26-12-1 881, RK, 
overl./begr. Waalwijk/Waalre 13/17-4-1958, tr.[BS] i661 Roosendaal 19-8-1 908 
Cornelis Johannes Josephus M. Witlox [233], geb. Waalwijk 22-1-1885, Leerlooier, 
overl. Waalre 1 7-4-1 969. 
Uit dit huwelijk: 
1. Henri G. J. M.  [234], t r . [ l )  [67] Eugenie Marie Christine Moonen [237], geb. Den 

8osch 26-5-1907, RK, overl./begr. Santpoort/Waalwijk 25/29-4-1955, tr.[2) 
[68] G.F. Hoppener [238]. 

2. M.C.A.J [235], tr. C691 E.A.M.A. Steger [239], Burgemeester van Oirschot. 
3. Gerard J. J.M [236], geb. Waalwijk 13-1-1 9 1  1, Priester. 
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Vlllk. Josephina Maria Catharina van Gilse [619], geb. Baerle Hertog 29-7-1 892, tr. 
[l 81 ] Theodorus Adriaan Bloem [623], geb. Monnickendam 14-7-1 891, overl. Veghel 
5-6-1 977. 
Uit dit huwelijk: 
1. Antonetta [624]. 

IXa. Bernardus Jos. Johanna Maria Mastboom [2056], geb. Halsteren 21-9-1 921, 
tr. [618] Cornelia Bartellina Ringelberg [2057] geb. Brouwershaven 1 1-1 0.1 923. 
Uit dit huwelijk: 
1. Silva Mauricia [2058], geb. Den Haag 2-8-1 960, RK, overl. Den Haag 4-8-1 960. 

IXb. Petrus Cornelis Josephus Fick [533], geb. Oosterhout 13-2-1 9 1  3, tr.[BS] [l 621 
Oosterhout 13-4-1 937 C. M. H. M. van de Aa [541]. 
Uit dit huwelijk: 
1. Florimondus Henr. Corn. Jos. [542], geb. Oosterhout 6-1 I-? 941. 
2. Ton [543], volgt Xa. 
3. Marlies [544]. 
4. Sigebert [545]. 
5. William [546], volgt Xb. 
6. Jacques [5471. 
7. Toos [5481. 
8. Peter [549]. 
9. Toiny [550]. 
10. Rob [551 l. 

IXc. Jacob Leo Mastboom [2052], geb. Venlo 7-10-1 91 8, overl./begr. Malden 
24/28-5-1994, tr. [l 3811 M.J.A. Westerwoudt 139751 
Uit dit huwelijk: 
1. Marijke [3976], volgt Xc. 
2. Maarten [3977], tr. [ l3831 Engel Nieborg [3987]. 
3. Michou [3978], volgt Xd. 
4. Bernadette [3979], volgt Xe. 
5. Eliane 139801. 
6. Jacqueline f3981 1, volgt Xf. 

IXd. Paui Marie Mastboom [2053], geb. Venlo 1-1-1921, Chocolade-fabrikant, overl. 
Rheden 1 5-2-1 991, tr. [l 31 61 Nijmegen 3-6-1 946 Marie Jose Stuijt [3844], geb. 
Nijmegen 8-1 2-1 921. 
Uit dit huwelijk: 
1 . Harriet Maria 138451, geb. Rheden 10.3-1 947. 
2. Peter Paul[3846], geb. Rheden 27-3-1 948. 
3. Leonoor Maria [3847], geb. Rheden 29-6-1 949. 
4. Marie Jose [3848], geb. Rheden 31-3-1951, tr. [ l 3 1  71 41  1-1 971 L.A. Zehner 

[3850]. 
5. Joyce Maria [3849], geb. Rheden 2 9 4 1  952. 

IXe. Wiiiem Fick [556], geb. Haarlem 30-7-1 91  3, tr. [l 661 Mary Schroder [562]. 
Uit dit huwelijk: 
1. Willem [563]. 
2. Marie Jose [564]. 



IXf. Jan Fick [557], geb. Haarlem 10-8-1 91 5, tr.[BS) [ l  671 Wassenaar 1 1-9-1 943 Marita 
A. J. Yzermans [565]. 
Uit dit huwelijk: 
1. Marianne [566]. 
2. Rosita [567]. 
3. Roland [568], volgt Xg. 
4. Marita [569]. 

IXg . Reinoud Fick [558], geb. Haarlem 14-3-1 91 7, tr. [l 681 Jos Bloemen [570]. 
Uit dit huwelijk: 
1. Koen [571]. 
2. Maarten [572]. 

IXh. Eduard Fick [559]. geb. Haarlem 25-8-1 91 9, tr.[BS)[l) [ l  691 Zurich 8-5-1 943 A. V. 
Obrecht [5731. Eduard Fick, W421 [ l  701 Coby Beckers [5741. 
Uit dit huwelijk: 
1. Catharine [575]. 
2. Tom [576]. 
3. Mignon [577]. 

IXi. Maarten Fick [s61 l, geb. Den Haag 141-1 932, tr. [ l  721 Hanny Kording [579]. 
Uit dit huwelijk: 
1 . Martine [580]. 
2. Joost [581]. 
3. Henrieke [582]. 
4. Bas [583]. 

IXj. Louis Joan Fick [585], geb. Bergen op Zoom 13-1-1920, tr. [l741 Anne van de 
Waard [590]. 
Uit dit huwelijk: 
1. Josanne[591]. 
2. Steph [592]. 
3. Nicotine 15931. 
4. Louis [594]. 
5. Denise [595]. 

IXk. Joseph Maria Fick [588], geb. Bergen op Zoom 24101927,  tr. [ l751 Emilie 
Janssens [596]. 
Uit dit huwelijk: 
1. Emily [597]. 
2. Katinka [598]. 
3. Roland [599]. 
4. Jeroen [GOOI. 

1x1. Joannes Baptista Gerardus Mar. van Gils [s], geb. Teteringen 307-1899, 
Medicus, overt./begr. Eindhoven 3/7-12-1970, tr.[BS] en tr.kerk[RK) [3] Breda 
46-1929 Agnes Maria Immaculata van der Eijden 171, geb. Amsterdam 8-12-1 901, 
Medicus, dr. van Johannes Jacobus Petrus van der Eijden [172], Medicus, en Joanna 
Agnes Prins [ l  751. 
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Uit dit huwelijk: 
1. Johanna Theresia Maria 181, geb. Eindhoven 16-1 1-1 930, volgt Xh. 
2. Cornelis Johannes Maria [g], geb. Eindhoven 305-1  932, volgt Xi. 
3. . . . . [3794], geb. Eindhoven 57-1  933, overl. Eindhoven 5-7-1 933. 
4. Joannes Baptista Henricus Mar. [IO], geb. Eindhoven 21-6-1 934, volgt Xj. 
5. Antonius Johannes Maria [l l ] ,  geb. Eindhoven 27-3-1 936, Wiskundige. 
6. Theresia Maria [l 21, geb. Eindhoven 19-7-1 937, overl./begr. Eindhoven 

25/29-101945. 
7. Petrus Josephus Maria [4], geb. Eindhoven 43 -1  939, volgt Xk. 
8. . . . . [3795], geb. Eindhoven 13-4-1 941, overl. Eindhoven 13-4-1 941. 
9. Maria Wilhelmina Juliana [ l  31, geb. Eindhoven 17-7-1 942, overl./begr. Eindhoven 

27/307-1942. 
10. . . . . [3796], geb. Eindhoven 21-5-1 946, overl. Eindhoven 21-5-1 946. 

IXm. Adrienne Jeanette Marie van Gils [38], geb. Teteringen 21-12-1900, 
overl./begr. Breda 2/7-11-1961, @.(BS) [ l  l] Breda 3012-1924 Henricus Marcellus 
Houben [43], geb. Woudrichem 20-7-1895, Medicus, overl./begr. Breda 
23/27-9-1973. 
Uit dit huwelijk: 
1. Henricus Marcellus [44], geb. Breda 3-101 925, volgt XI. 
2. Cornelis Lucas Antonius Maria [45], geb. Breda 6-2-1 927, volgt Xm. 
3. Josephus Johannes Franc. Marie [46], geb. Breda 13-8-1 928, Chirurg, 

overl./begr. Nijmegen/Breda 1 /5-4-1965, @.(BS] [ l  61 Nijmegen 22-2-1 963 
Annelies J. W. van Buytenen [65]. 

4. Leonie Marie Therese Jeanette [47], geb. Breda 1-1 1-1929, tr.[BS] [ l 71  
25-1 01 969 Felek Wagner [66], geb. Subkowij 7-1 2-1 91  9. 

5. Paulus Franciscus Maria [48], geb. Breda 27-2-1 931, volgt Xn. 
6. Boudewijn Theodorus Hubertus [49], geb. Breda 2-3-1 934, volgt Xo. 
7. Bernardus Johannes Petrus Can. [50], geb. Breda 208-1 935, volgt Xp. 
8. Christianus Ign. Ant. Henr. [51], geb. Breda 26-3-1937. 
9. Willibrordus Ger. Joh. Mar. [52], geb. Breda 25-7-1 939, volgt Xq. 

IXn. Maria Theresia Henrica van Gils [39], geb. Teteringen 20-101902, overl./begr. 
Amsterdam/Laren 13/17-1-1976, tr.(BS] (221 Breda 28-8-1 928 Theodorus Johannes 
van der Eijden [86], geb. Amsterdam 246-1900, Medicus, overIJbegr. Amster- 
dam/Laren 22/29-5-1991, zn. van Johannes Jacobus Petrus van der Eijden [172], 
Medicus, en Joanna Agnes Prins [ l  751. 
Uit dit huwelijk: 
1. Theresia Johanna Maria [87], geb. Balik Papan 19-7-1 929, volgt Xr. 
2. Maria Geertruida [88], geb. Boela Ceram 10-6-1 931, Medicus. 
3. Johannes Cornelis Maria [Eg], geb. Boela Ceram 9-7-1 932, volgt Xs. 
4. Antonius Petrus Johannes 1901, geb. Malang Java 17-1 2-1 934, volgt Xt. 
5. Agnes Maria Theresia [91], geb. Malang Java 1 9 4 1  937, volgt Xu. 

1x0. Gerardus Cornelis Maria van Gils [40], geb. Teteringen 241-1904, Bedrijfslei- 
der, overl./begr. Veghel 16/19-12-1964, tr.[BS) [28] Dordrecht 7-5-1 9 3 0  Elise 
Christine Maria Martinot [ log] ,  geb. Dordrecht 3-5-1 905. 
Uit dit huwelijk: 
1. Wilhelmina Theresia Maria [l 1 O], geb. Soeban Djerigi 25-7-1 931, volgt Xv. 
2. Joannes Baptista Maria [l 1 l ] ,  geb. Soeban Djerigi 27-2-1 933, volgt Xw. 
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3. Josephina Henriette Maria [l 121, geb. Ginneken 306-1 934, volgt Xx. 
4. Jeannette Elise Maria [l 131, geb. Ginneken 27-3-1 936, volgt Xy. 
5. Aldrich Frederik Maria [l 141, geb. Ginneken 1-5-1 938, volgt Xz. 
6. Francoise Maria [l 1 51, geb. Breda 28-3-1 940, volgt Xaa. 
7. Francois Victor [l 161, geb. Breda 1-1-1 941, volgt Xab. 
8. Elise Christine Maria [l 171, geb. Amsterdam 3-101947, Analiste, tr.[HS) [36] 

Eindhoven 26-6-1 981 Aart J. Floor [ l  441, geb. 16-1 2-1 948. 

Xp. Cornelis Johannes Maria van Gils [41], geb. Breda 17-3-1909, Fabrikant, overl. 
Breda 16-1 2-1 960, tr.[BS) [37] 27-7-1 939 Margaretha Eleonora Maria Witte [l 451, 
geb. 9-1 1-1 902, Fabrikante. 
Uit dit huwelijk: 
1. Theodorus Joseph Maria [l 461, geb. Breda 12-6-1 942, volgt Xac. 
2. Elizabeth Catharina Maria [147], geb. Breda 18-9-1 943, volgt Xad. 

IXq. Bernardus Jacobus Maria van Gils [42], geb. Breda 208-1918, Fotograaf, 
tr.[BS] en tr.kerk[RKJ [41 l Rotterdam 9-6-1 943 Adriana Elizabeth de Ronde [l 591, geb. 
Rotterdam 26-2-1 91 4. 
Uit dit huwelijk: 
1. Bernardus Antonius Maria [l 601, geb. Breda 19-7-1 944, volgt Xae. 
2. Henricus Karel [l 61 l, geb. Breda 241-1 947, volgt Xaf. 
3. Michiel Cornelis Leonard [l 621, geb. Breda 9-3-1 951, volgt Xag. 
4. Maarten [l 631, geb. Breda 1 1-8-1 952, overl. Drimmelen 184-1 958. 

1Xr. Johanna Jacoba Adriana Maria Mastboom [227], geb. Oud Gastel 
22-1 2-1 903, RK, overl. Rotterdam 28-8-1 986, tr.[BS) [64] Roosendaal 20-1-1 932 
Henri Alfred Cornelis Schaaf [231], geb. Rotterdam 49-1 901, Kinderarts, overl. 
Rotterdam 1 8-1 2-1 967. 
Uit dit huwelijk: 
1. Maarten Pieter Marie [631], geb. Rotterdam 6-9-1940, tr.[BS]' [ l 541  Leiden 

29-1 0.1 9 6 8  1. J. J. Schmitt [632]. 

Xa. Ton Fick [543], tr. [l 881 Jeanne NN [639]. 
Uit dit huwelijk: 
1. Alexander [6401. 
2. Marcel [641 l. 
3. Richard [6421. 

Xb. William Fick [546], tr. [l 891 Tosca NN [643]. 
Uit dit huwelijk: 
1 . Barbara 16441. 

Xc. Marijke Mastboom [3976], tr. [ l3821  Fred Rettenbacher [3982]. 
Uit dit huwelijk: 
1. Philippe [3983]. 
2. Eva[3984]. 
3. Frank [3985]. 
4. Martin [3986]. 
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Xd . 

Xe. 

Xf . 

xg. 

Xh. 

Xi . 

Xj. 

Michou Mastboom [3978], tr. [l 3841 Kees van Houtum [3988]. 
Uit dit huwelijk: 
1. Claartje [3989]. 

Bernadette Mastboom [3979], tr. [l 3851 Rob Jonkers [3990]. 
Uit dit huwelijk: 
1. Sanne [3991]. 

Jacqueline Mastboom [3981], w. [l 3861 Ewoud van Arkel [3992]. 
Uit dit huwelijk: 
1. Maarten [3993]. 
2. Joost [3994]. 

Roland Fick [568], tr. [l 901 Marianne NN [645]. 
Uit dit huwelijk: 
1. Marie Claire [646]. 
2. Floris [647]. - 

Johanna Theresia Maria van Gils [e], geb. Eindhoven 16-1 1-1930, tr.[Bs) en 
tr. kerk[RK) [4] Eindhoven 25-1 1-1 954 Johannes Cornelius Schalkwijk [14], geb. Tilburg 
7-8-1 924, Electro-technicus, overl. Eindhoven 23-7-1 972, begr. Eindhoven. 
Uit dit huwelijk: 
1. Johannes Antonius Maria [l 51, geb. Eindhoven 101 1-1955, volgt Xla. 
2. Agnes Francisca Maria [l 61, geb. Eindhoven 31 1-1 956, Lerares macrobiotiek, 

tr.[BS) [g] Eindhoven 6-6-1980 Paulus Johannes Franciscus Kroese [35], geb. 
Amsterdam 1 2-5-1 950, Administrateur. 

3. Maria Elisabeth Rita [l 71, geb. Eindhoven 2 4 1  1-1 957, volgt Xlb. 
4. Johanna Catharina Maria [l E], geb. Eindhoven 15-3-1 959, volgt Xlc. 
5. Paulus Antonius Maria [l 91, geb. Eindhoven 204-1 961, volgt Xid. 
6. Henricus Mattheus Emmanuel M. [20], geb. Eindhoven 25-1 2-1 962, Verpleegkundi- 

ge, tr. [ l  3241 Eindhoven 9-9-1 993 Bea Korsten [3869], geb. 2-4-1 965. 
7. Franciscus Theodorus Maria [21], geb. Eindhoven 7-2-1 965, Bestuurlijk Informati- 

cus. 

Cornelis Johannes Maria van Gils [g], geb. Eindhoven 305-1932, ingenieur, 
tr.[BS]/tr.kerk[RK] [5] Valkenswaard 29-6/25-8-1966 Micheline Marie Antoinette C. 
van Hout [29], geb. Valkenswaard 29-6-1 944, Secretaresse. 
Uit dit huwelijk: 
1 . Joannes Baptista Franciscus [30], geb. Geldrop 7-5-1 967. 
2. Paulus Josephus Cornelis [31], geb. Geldrop 28-1 2-1 968. 
3. Joanna Maria Agnes [32], geb. Geldrop 8-1 2-1 970. 

Joannes Baptista Henricus Mar. van Gils [lol, geb. Eindhoven 21-6-1934, 
ambtenaar, tr.[BSl/tr.kerk[RK] [6] Breda 12/21-5-1966 Jacqueline Catharina Lucia M. 
Witte [33], geb. Breda 19-3-1 942, Secretaresse. 
Uit dit huwelijk: 
1 . Stefanus Antonius Maria [34], geb. Kesteren 16-3-1 968. 



Xk. 

XI . 

Xm. 

t 

Xn . 

X0 . 

Petrus Josephus Maria van Gils [4], geb. Eindhoven 4-3-1939, Electron-opticus, 
tr./tr. kerk(RK][2] Eindhoven 301 2-1 966/13-5-1967 Antonia Cornelia Maria Lammers 
[5], geb. Eindhoven 247-1 938, Kleuterleidster. 
Uit dit huwelijk: 
1. Marcus Carolus Joannes Bapt. [2], geb. Eindhoven 31-10-1968. 
2. Birgitta Agnes Antoinette [3], geb. Eindhoven 16-1 1-1 970. 

Henricus Marcellus Houben [44], geb. Breda 3-1 01 925, tr.[BS] [l 31 4 5 - 1  954  
Francoise Araud [54], geb. St. Etienne 13-2-1 928. 
Uit dit huwelijk: 
1. Marcus Henr. Marc. Anna M. [55]. geb. 14-4-1955, volgt Xle. 
2. Maria Johanna [56], geb. 11-101 956, volgt Xlf. 
3. Lidwina Maria [57], geb. 13-101 958, tr. [ l3261 16-8-1994 Pieter Bekker 

[3875], geb. 9-2-1 955. 
4. Xaverius Dom. Will. Marie [58], geb. 29-8-1 960. 
5. Veronique Jean. Paule Marie [59], geb. 3-6-1964, volgt Xlg. 
6. Yves Bauduin Joseph Marie [60], geb. 15-1-1 968. 

Cornelis Lucas Antonius Maria Houben [45], geb. Breda 6-2-1927, tr. [ I s ]  
24-3-1 955 Elizabeth Christina Margaretha Hellemons 1621, geb. 101 1-1 929. 
Uit dit huwelijk: 
1. Bruno Henricus Maria [63], geb. 27-2-1 956, volgt Xlh. 
2. Jeanette Adrienne Marie [64], geb. 18-2-1 963, volgt Xli. 

Paulus Franciscus Maria Houben [48], geb. Breda 27-2-1 931, Neuroloog, 
tr.[BSl [l 81 305-1  959 Johanna Helena Cornelia de Jongh [67], geb. 23-7-1 933. 
Uit dit huwelijk: 
1 . Rafael Alfonso Maria [68], geb. 22-2-1 960, volgt Xlj. 
2. Maria Carmen Jeanette [69], geb. 8-1 2-1 961, volgt Xlk. 
3. Maria Isabella [70], geb. 19-9-1 963. 
4. Miguel Maria [71], geb. 1 1-101 965. 

Boudewijn Theodorus Hubertus Houben ~491, geb. Breda 2-3-1934, Tandarts, 
tr.[BS) [l 9) 1 1-4-1 964  Olga Madeleine Kamp [72], geb. 16-1 1-1 938. 
Uit dit huwelijk: 
1. Barend Joachim Henricus [73], geb. 9-7-1 965, overl. 6-9-1 966. 
2. Maartje Jeanette Elizabeth [74], geb. 9-1 1-1 966. 
3. Barbara Catharina [75], geb. 1410-1 968. 
4. Bregtje Anne [76], geb. 2841 970. 
5. Huib Floris Marcellus [77], geb. 13-7-1 971, tr. [ l3561 Babiche Boekhoff [3935], 

geb. 24-5-1 974. 
6. Hugo Joris Joachim [78], geb. 13-7-1 971, tr. [ l3571 Manon Bolsius [3936], geb. 

1 7-6-1 971 . 
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Xp. Bernardus Johannes Petrus Can. Houben [50], geb. Breda 20-8-1935, tr. 
[201 18-1 2-1 967 Barbara Maria Anna Geertc [79], geb. 5-8-1 944. 
Uit dit huwelijk: 
1. Marco Charles Henricus [80], geb. 15-1 1-1 968. 
2. Emile Bernard Boudewijn 1811, geb. 10-1-1 970. 
3. Caspar Egidius Josephus [82], geb. 1 7 4 1  971. 

Xq. Willibrordus Ger. Joh. Mar. Houben [52], geb. Breda 25-7-1939, tr.[BS)[l] 
[21] 12-1 1-1 966 Catharina Jacoba Slijk [83], geb. 18-1 2-1 944. 
Uit dit huwelijk: 
1 . Maximiliaan Corn. Herb. Will. [84], geb. 25-2-1 968. 
2. Constantijn Herb. Willibr. [85]. geb. 28-1 2-1 969, tr. [ l  3351 1-5-1 991 Helma 

Pieterse [38971, geb. 6-1 2-1 969. 

Willibrordus Gers Joh. Mar. Houben, tr.[2) [ l3331 23-101987 Marielle 
Timmermans [3892], geb. 18-1 1-1 959. 
Uit dit huwelijk: 
1. Pim [3893], geb. 26-1 2-1 988. 
2. Pepijn [3894]. geb. 2-5-1 994. 

Xr. Theresia Johanna Maria van der Eijden [87], geb. Balik Papan 19-7-1929, 
Medicus, tr.[BS) [23] Kalimantin Borneo 28-1 1-1 959 Johannes Cornelis Sloekers [92], 
geb. Krikilan Java 17-6-1 928, Directeur Textielmuseum, overl. 3-10-1 977. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Theodoor [93], geb. 12-2-1 961, volgt XII. 
2. Peter Paul [941, geb. 27-10-1 963. 

Xs. Johannes Cornelis Maria van der Eijden [89], geb. Boela Ceram 9-7-1932, 
tr.[BS) [24] 2-4-1 959 Jacqueline Theresia Maria Kuypers [95], geb. 17-7-1 936. 
Uit dit huwelijk: 
1. Magdalena Theresia Maria [96], geb. Heerlen 1 5-2-1 960, tr. [ l  3061 Dan McEvoy 

[3820]. 
2. Nicole [97], geb. Heerlen 20-3-1961, tr. [ l3051 Kelvin White [3819], geb. 

10-1 1-1 950. 
3. Theodorus Johannes Maria [98], geb. Heerlen 7-8-1 962, volgt Xlm. 
4. Bartholomeus Antonius Maria [99]. geb. Heerlen 26-3-1 967. 

Xt. Antonius Petrus Johannes van der Eijden [go], geb. Malang Java 17-1 2-1 934, 
Ziekenhuis-directeur, tr.[BS) [25] 3-6-1 967 Liduina Aloysia Maria Werner [100], geb. 
Nijmegen 21  -6-1 941 . 
Uit dit huwelijk: 
1. Johannes Antonius Cornelis [ l o l ] ,  geb. 27-4-1 968. 
2. Josephus Theodorus [ l  021, geb. 13-7-1 969, volgt Xln. 
3. Robertus Aloysius Ignatius [ l  031, geb. 25-9-1 970. 
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Xu . 

xv. 

xw. 

Xx.  

XY 

Xz. 

Agnes Maria Theresia van der Eijden [W], geb. Malang Java 194-1937, 
tr.[BS][l] [26] 22-4-1 961 Josephus Aardenburg [l 041, geb. Beverwijk 7-2-1 936. 
Uit dit huwelijk: 
1. Georgius Maria [105], geb. 6-5-1 962. 
2. Marcus [ l  061, geb. 12-1 2-1 963. 
3. Annette [107], geb. 22-3-1 966. 

Agnes Maria Theresia van der Eijden, tr.[2] [27] Eert van den Herberg [108], 
geb. 6-6-1 938. 

Wilhelmina Theresia Maria van Gils [l 101, geb. Soeban Djerigi 25-7-1931, 
tr.[BS] [29] Nijmegen 9-9-1 963 Jacobus Joannes van Hoorn [ l  1 81, geb. 20-3-1 936, 
Direkteur Printtronics. 
Uit dit huwelijk: 
1 . Miriam Elise Christine [ l  191, geb. Nijmegen 1 1-8-1 964. 
2. Astrid [l 201, geb. Nijmegen 9-1 2-1 965. 
3. Sandra [l 211, geb. Nijmegen 3-1 2-1 968. 

Joannes Baptista Maria van Gils [ l l l ] ,  geb. Soeban Djerigi 27-2-1933, 
Lift-Inspecteur, tr.[BSl [30] Leiden 27-10-1958 Petronella Maria Jozefina van Cleef 
[ l  221, geb. 22-3-1 935. 
Uit dit huwelijk: 
1 . Yvonne Theresia Maria [ l  231, geb. Stein 1111 1-1 962, volgt Xlo. 
2. Edward Joannes Gerardus [l 241, geb. Weert 6-2-1 968. 
3. Remko Jan [l 251, geb. Weert 29-9-1 971. 
4. Marina Petr onella [l 261, geb. Weert 26-9-1 972. 

Josephina Henriette Maria van Gils [l 121, geb. Ginneken 3116-1 934, tr.[BS) 
[31] Veghel 29-6-1 962 Henry Jean Jacques Souchon [l 271, geb. 18-7-1 935, Tolk. 
Uit dit huwelijk: 
1. Gert Jacques [l 281, geb. Gagny 18-5-1 963. 
2. Therese [l 291, geb. 28-6-1 964. 

Jeannette Elise Maria van Gils [l 131, geb. Ginneken 27-3-1936, tr.[BS] [32] 
Maastricht 8-8-1 962 Jef Spronck [l 301, geb. 3-4-1 936. 
Uit dit huwelijk: 
1 , Suzanne [ l  311, geb. 18-6-1 963, volgt Xlp. 
2 Christian [ l  321, geb. 12-1-1 965, volgt Xlq. 
3. Barbara [l 331, geb. 22-7-1 967. 

Aldrich Frederik Maria van Gils [l 141, geb. Ginneken 1-5-1938, Lichbadviseur, 
tr.[ES]/tr.kerk[RK] [33] Eindhoven 24-1 2-1 966/18-3-1967 Johanna M. Th. Aarts 
[ l  341, geb. Cuyck 8-1 CL1 939. 
Uit dit huwelijk: 
1 . Robert Frederik [l 351, geb. Eindhoven 27-5-1 969. 
2. Bart Geert [l 361, geb. Eindhoven 6-5-1 970. 
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Xaa. 

Xab. 

Xac, 

Xad. 

Xae. 

Xaf. 

Francoise Maria van Gils [l 151, geb. Breda 28-3-1940, tr.[BS) 1341 Veghel 
16-7-1 966 Antonius J. M. Verhoeven [l 371, geb. 9-1 2-1 939, Sportleraar. 
Uit dit huwelijk: 
1 . Elles [l 381, geb. 2-6-1 967, tr. [ l  3431 10-6-1 993 Jan de Wringer [3916], geb. 

48 -1  962. 
2. Heleen [ l  391, geb. 16-6-1 969. 
3. Hanneke [l 401, geb. 47-1  974. 

Franceis Victor van Gils [116], geb. Breda 1-1-1941, tr.[BS) [35] 1-3-1967 
Johanna Boudewijns [ l 4 1  l, geb. 6-1 2-1 941. 
Uit dit huwelijk: 
1. Robin [142], geb. Pierrefonds 1-9-1 970. 
2. Paul [l 431, geb. Pierrefonds 4-5-1 973. 

Theodosus Josegh Maria van Gils [ l46] ,  geh. Breda 12-6-1942, Fabrikant, 
tr.[BSl [381 30.1 0.1 964 Christine Elizabeth Maria Brok [l 481, geb. 1 1-4-1 942. 
Uit dit huwelijk: 
1 . Maria Margaretha [l 491, geb. Eindhoven 6-3-1 961, volgt Xlr. 
2. Magdalena Johanna Petronella [l 501, geb. Breda 19-10-1 965, volgt XIs. 
3. Danielle Elizabeth Maria [l 511, geb. Breda 29-10-1 966, volgt Xlt. 
4. Marcus Cornelis Maria [l 521, geb. Breda 26-6-1 969. 

Elizabeth Catharina Maria van Gils [147], geb. Breda 18-9-1943, tr.[BS) [40] 
2-3-1 968 Henricus P. W. van de Raadt [ l  541 geb. 149-1 944. 
Uit dit huwelijk: 
1. Gijsbertus Hendrik Cornelis [ l  551, geb. 6-3-1 969, tr. [ l  3461 8-7-1 994 Evelien Kok 

139231, geb. 2-9-1 970. 
2. Margaretha Johanna Elizabeth [l 561, geb. 18-6-1 970. 
3. Ivonne Johanna [ l  571, geb. 26-9-1 971, volgt Xlu. 
4. Susanna Christina [l 581, geb. Berkel 28-6-1 973. 

Bernardus Antonius Maria van Gils [I 601, geb. Breda 19-7-1 944, Ornamen- 
tist-Beeldhouwer, tr.[BS) 1421 Antwerpen 20.12-1969 Vera Gion [164], geb. 
22-1 0.1 944. 
Uit dit huwelijk: 
1 . Christian [ l  651, geb. Mandaluyon 1-3-1 978. 
2. Caroline [ l  661, geb. Bacolod-City 9-1 0.1 979. 

Henricus Karel van Gils [ I s l ] ,  geb. Breda 241-1947, Fotograaf, tr. 1431 Nanne 
Kuypers [ l  671, geb. 3-1 2-1 949. 
Uit dit huwelijk: 
1 . Brechje [ l  681, geb. Breda 14-8-1 977. 
2. Charlotte [ l  691, geb. Breda 22-2-1 979. 
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Xla . 

Xlb. 

Xlc. 

Xld. 

Xle. 

Xlf. 

Michiel Corneiis Leonard van Gils [ I  621, geb. Breda 9-3-1 951, Vertegenwoordi- 
ger, tr. [441 2 4 1  2-1 976 Karin Spaan [l 701, geb. 31-1-1 951. 
Uit dit huwelijk: 
1. Maarten [l 711, geb. Breda 26-1-1 978. 

Johannes Antonius Maria Schalkwijk [15], geb. Eindhoven 10-11-1955, 
Socioloog,lnformaticus, tr. [7] Dian Schoenmakers 1221, geb. 6-4-1 956. 
Uit dit huwelijk: 
1. Stein Johannes [23], geb. Nijmegen 8-1 1-1 987. 
2. Tim [3862], geb. 7-7-1 990. 

Maria Elisabeth Rita Schalkwijk [l 71, geb. Eindhoven 2 4 1  1-1 957, Onderwijzeres, 
tr.[BS) en tr.kerk[RKl [E] Eindhoven 25-6-1982 Franciscus Corn. Joh. Petrus Stevers 
[24], geb. 13-8-1 956, Software Engineer. 
Uit dit huwelijk: 
1. Maud Agnes [25], geb. Eindhoven 5-10-1 983. 
2. Bram Theodoor [26], geb. Eindhoven 20.7-1 985. 
3. Gijs Han [271, geb. Eindhoven 5-7-1987. 
4. Loes Margreet [28], geb. Eindhoven 18-6-1 989. 

Johanna Catharina Maria Schalkwijk [l 81, geb. Eindhoven 15-3-1 959, 
Pianonoga-lerares, tr. [l 3221 Geldrop 29-8-1 991 Richard Murray [3863], geb. 
27-6-1 956. 
Uit dit huwelijk: 
1. Ivo Canrad [3864], geb. Eindhoven 20.1 1-1 990. 
2. Carine Nicole [3865], geb. Eindhoven 15-1 2-1 992. 

Paulus Antonius Maria Schalkwijk [19], geb. Eindhoven 204-1961, Systeembe- 
heerder, tr. [l 3231 22-5-1 992 Ingrid Schell [3866], geb. 9-7-1 952. 
Uit dit huwelijk: 
1. Janine [3867], geb. 309-1 976, 
2. Sander 138681, geb. 1 4 1  1-1 981. 

Marcus Henr. Marc. Anna M. Houben [55], geb. 14-4-1955, tr. [ l 41  
12-9-1 980 let ter Laag [61 1, geb. St. Moreil 9-3-1 958. 
Uit dit huwelijk: 
1 . Claire [3870], geb. 9-8-1 986. 
2. Joel [3871], geb. 11-6-1 989. 

Maria Johanna Houben [ss], geb. 11-10.1956, tr. [ l3251 11-4-1986 Rene 
Kooistra [3872], geb. 22-10.1 958. 
Uit dit huwelijk: 
1 . Camille [3873], geb. 23-3-1 987. 
2. Remy [38741, geb. 21-3-1 990. 
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Xlh. 

Xli . 

Xlj. 

Xlk. 

XII. 

Xlm. 

Xln. 

Veronique Jean. Pauie Marie Houben 1591, geb. 3-6-1964, tr. [ l3281 
20-1-1989 Wouter Nouwens [3876], geb. 19-7-1 961. 
Uit dit huwelijk: 
1. Simon [3877], geb. 29-1 1-1 991. 
2. Thomas [3878], geb. 10-7-1 993. 

Bruno Henricus Maria Houben [63], geb. 27-2-1 956, w. [l 3291 13-7-1 988 
Marjolein Berkelmans [3879], geb. 17-5-1 957. 
Uit dit huwelijk: 
1. Sjoerd [3880], geb. 26-1-1 990. 
2. Jorien [3881], geb. 25-1 0-1 992. 

Jeanette Adrienne Marie Houben [64], geb. I 8-2-1 963, tr. [ l  3301 12-1 01 990 
Perry de Jongh [3882]. geb. 45-1 962. 
Uit dit huwelijk: 
1. Sebastiaan [3883], geb. 6-1 0-1 994. 

Rafael Alfonso Maria Houben [68], geb. 22-2-1960, tr. [ l3311 1-6-1990 
Gwendolyn Michiels van Kessenich [3884], geb. 22-3-1 960. 
Uit dit huwelijk: 
1. Gabriela [3885], geb. 31-10-1 990. 
2. Laetitia [3886], geb. 5-8-1 992. 

Maria Carmen Jeanette Houben [69], geb. 8-1 2-1 961, tr. [ l3321 2-7-1988 
Pieter de Haan [3887], geb. 143-1 954. 
Uit dit huwelijk: 
1. Fabiola 138881, geb. 16-10-1 990. 
2. Chiara [3889], geb. 17-8-1 992. 
3. Isabel [3890], geb. 23-1-1 995. 

Jan Theodoor Sloekers [93], geb. 12-2-1 961, tr. [l 3361 249-1 993 Annelies 
Brandsma [3898], geb. 1-1 1-1 961. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jelle [3899], geb. 2D9-1994. 

Theodorus Johannes Maria van der Eijden [ga], geb. Heerlen 7-8-1962, tr. 
[l 3371 Gina . . . [39uu]. 
Uit dit huwelijk: 
1. Anthony [3901]. 
2. Victoria [3902]. 
3. Matthew [3903]. 

Josephus Theodorus van der Eijden [IO~], geb. 13-7-1969, tr. [ l3381 Inger 
Klein [3904]. 
Uit dit huwelijk: 
1. Mirte [3905], geb. 20-1 1-1 994. 
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Yvonne Theresia Maria van Gils [123], geb. Stein 101 1-1962, tr. [ l3401 
16-101 9 9 0  LUC Schaap [3907], geb. 301 1-1 960. 
Uit dit huwelijk: 
1. Franka [3908], geb. 5-2-1 991. 
2. Freek [3909], geb. 1 6-4-1 993. 

suzanne Spronck [l 3 1  l, geb. 18-6-1 963, tr. [l 341 1 13-8-1 988 Andreas Schropp 
[391 O], geb. 1 01 2-1 962. 
Uit dit huwelijk: 
1. Daniel [3911 l, geb. 22-4-1 990. 
2. Katharina [3912], geb. 21-7-1 994. 

Christian Spronck [ l  321, geb. 12-1-1 965, w. [ l  3421 25-1-1 991 Ingrid Wachelder 
[3913], geb. 201 2-1 962. 
Uit dii huwelijk: 
1. Veerle [3914], geb. 1 1-3-1 993. 
2. ... [3915]. 

Maria Margaretha van Gils [149], geb. Eindhoven 6-3-1 961, w. 1391 6 -41  983 
Leo Roelofs [ l  531, geb. 30-7-1 957. 
Uit dit huwelijk: 
1. Barbara [a91 71, geb. 1 1-1 1-1 988. 
2. Jens [3918], geb. 2-1 1-1 990. 

Magdalena Johanna Petronella van Gils [l 501, geb. Breda 19-101 965, w. 
[l 3441 Ton Jansen [3919], geb. 24-5-1 965. 
Uit dit huwelijk: 
1. Pol [3920], geb. 24-2-1 995. 

Danielle Elizebeth Maria van Gils [151], geb. Breda 29-101966, w. [ l3451 
107-1 992  Pieter van Hout 139211, geb. 107-1 962. 
Uit dit huwelijk: 
1. Joeri [3922], geb. 1 8-4-1 993. 

Ivonne Johanna van de Raadt [ l  571, geb. 26-9-1971, tr. [ l3471 207-1994 
Harm Hagenus [3924], geb. 17-5-1 959. 
Uit dit huwelijk: 
1. Mike 139251, geb. 2-5-1 986. 
2. Kim [3926], geb. 17-6-1 981. 
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IA VAN TIE H. bAmENTIl IS PAROCHIE 
In het Heemkundig jaarboek 1992 is door wijlen Paul van der Heijden een 
begin gemaakt met het verhaal over dit Gastelse "Zanggezelschap". Zo wordt 
het ook genoemd in het eerste notulenboek, dat door J.F. Vlekke aangelegd is. 
ID- notulenboek begint met de namen der leden, met achter elke naam het 

jaartal hunner intrede. De eerste is daar Johannes de Meulder 1833. Deze 
lijst is al afgedrukt in het jaarboek 1992, bladzijde 26. Dan volgt het reglement 
gedateerd 20 november 1869  en herzien 25 november 1874, getekend door 
pastoor P. van Aalst. Een kort verslag van deze vergadering vermeldt het 
aannemen van dit reglement door de leden, gevolgd door een verslag van 15 
november 1975, waarin dit reglement al wordt aangepast. De volgende jaren 
zijn door de heer P. van der Heijden uitstekend weergegeven in bovengenoemd 
jaarboek.(-s dan in 1 8 8 0  J.F. Vlekke aftreed als secretaris volgen enkele 
jaren, waarvan de verslagen nogal eens mankeren. Want hoewel Vlekke op de 
jaarvergadering van 3 nov. 1880 wordt herkozen, volgen er toch geen notulen 
meer van zijn hand. De eerstvolgenden zijn van oktober 1888, okt. 1889, okt. 
1 8 9 0  en 1891. Ze zijn niet ondertekend. Later blijkt deze nonchalante 
secretaris J. Hack te  zijn. Dat bleef hij tot  1894. In 1894  en 1895 had J. van 
Helvert dit baantje. Deze is zo attent om een ledenlijst te  vermelden per 21 
okt. 1895. Daaruit blijkt ondermeer, dat ene P. van der Heijden en J. van 
Mechelen als deken functioneren. Totaal waren er toen 14 leden en daar staat 
ook J.F. Vlekke bij. Maar deze had het te  druk met zijn betrekking als directeur 
van de Gastelse Beetwortelsuikerfabriek te Stampersgat. Deze stond op de 

.w 

plaats waar nu de Staalunie is gevestigd.&een uitvoerig verslag van 21 okt. 
1895 wordt o.m. vermeld, dat de fungerende secretaris J. van Helvert ontslag 
neemt. Hij heeft het te  druk. In een geestig relaas deelt hij mede dat de 
volgende secretaris J.G. de Jong is en terloops kritiseert deze de handelwijze 
van zijn beide voorgangers. Hij vermeldt dan ook een financieel verslag over 
1894-1 895. En dan volgen een serie goede verslagen in dit degelijke en luxe 
breed-folio boek. Het moet gezegd: Veel van deze -meestal- jaarverslagen 
vermelden steeds hetzelfde, nl. bestuursaangelegenheden en hoe en waar en 
wanneer zullen wij het Cecilia-feest vieren. Dit kostbare boek is door de - 
opeenvolgende secretarissen keurig bewaard en bijgehouden.Ear de laatste 
decennia kwamen er zoveel verslagen bij, vooral van het bestuur en de 
regionale St. Gregoriusvereniging, dat het boek al gauw te klein zou zijn 
geworden. Daarom werden er alleen de leden-jaarvergaderingen in vermeld, 
alsmede de vigerende ledenlijsten. De zang- en muziekaangelegenheden 
werden meestal op de repetities besproken. 

p r  behalve in de notulen, kan men ook nog gegevens vinden in het kerkar- 
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chief, dat na een tijdelijk verblijf op het gemeentehuis, nu veilig en vakkundig 
opgeborgen is in het Streekarchief Nassau-Brabant te zevenbergen.@ dit 
Kerkarchief vinden we dus wel enkele gegevens, die het koor betreffen. 
Bovendien moeten we er bij bedenken dat het koor niet altijd in de kerk heeft 
gezongen, maar vele jaren, van 1648 tot 1792 in een noodkerk, de zoge- 
naamde schuurkerk. En als we dan wat vinden over het koor gaat het bijna 
uitsluitend over de "centen". Over wat ze zongen wordt nooit iets verteld.Eo 
vinden we al in 1806, dat er f. 1.002,68 werd betaald voor muziek-instrumen- 
ten en dat was toch een groot bedrag voor die tijd. Een orgel was toen 
kennelijk nog niet geplaatst. In de rekeningen van 1826 tot 1854 staan steeds 
betalingen vermeld aan Johannes de Meulder, de zoon van Andries de 
Meulder, waarvan bekend is dat hij als loteling met het Napoleontische leger 
mee naar Moskou trok. Johannes was ook koperslager en repareerde nogal 
eens wat aan de Wokken, het uurwerk en het orgel. Hij is tevens ons oudste 
bekende koorlid. - 
In 1842 en 1844 ontvangt de organist 6 0  gulden. Het is vermoedelijk zijn L 
jaarwedde. En de zangers kregen weer 22  gld. Gezamenlijk. zoals in 1843, 
terwijl de orgeltrapper, Thomas Luijten, kreeg 1 2  gulden jaarli jks.b l 8 6 8  
blijkt, dat er, omdat de kerk te klein werd voor het groeiend aantal k a e z o e -  
kers. zitplaatsen waren gemaakt op het "hoogkoor", waar tevens het zangkoor 
zat. Deze plaats is nog steeds boven de kerkingang in de toren gesitueerd, 
waar het "oude" orgel staat en van waaruit decennia lang de zangers gezongen 
hebben. In dat jaar moest er tenminste aan gerepareerd worden en de koster 
ontvang toen 1 W g l d . p t  orgel, dat in 181 7 geplaatst was, kwam uit de abdij 
van Hemixem aan de Schelde. Dit orgel was voorzien van een kunstig 
gebeeldhouwd orgelfront, geheel van eikenhout gemaakt en in Barokstijl met 
spelende en musicerende engelen. Het front is in 1905 verkocht om de nieuw 
te bouwen kerk mede te bekostigen.@ 1867 was Petrus van Aalst pastoor 
van Gastel geworden en in 1869 maakte hij een reglement voor het zangkoor. F i-C kan me voorstellen, dat de pas benoemde pastoor ook de regeling met het 
koor in orde wilde hebben.Enkele jaren later ontmoette hij de 20jarige 
onderwijzer J.F. Vlekke [ l  849-1 903). Hij benoemde hem tot secretaris van het 
koor en dat bleek later een gouden greep.pet m genoemde reglement is dus 
vermoedelijk met J.F. Vlekke samengesteld en typerend is wel de eerste zin: 
"De leden van het zangkoor zijn bij de uitoefening van hun kerkelijke dienst 
alleen aan den pastoor ondergeschikt; zij worden door de pastoor aangesteld 
en ontslagen. "Uit art. 2 blijkt, dat de organist een belangrijke taak had: hij was 
voorzanger en regelde de muziek. Er was toen blijkbaar geen aparte dirigent. 
rC 

Het eerste verslag is dan van het najaar 1874 in cafe J. van Helvert, zoon van L, 
de organist Adr. van Helvert. In deze vergadering werd dan dit reglement 
aangenomen en er werden naast de twee dekens ook twee "collecteurs" be- 
noemd. I.J. Hack en J. van Helvert. Zij moesten het plaatsengeld ophalen van 
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kerkgangers, die hun zitplaats hadden op het hoogkoor, het zangkoor dus. En 
er werd besloten een "leesbibliotheek" op te richten! Er werd ook bepaald, dat 
men alleen na een geslaagd examen door de pastoor kon worden benoemd als 
werkend lid. Die pastoor was president van het gezelschap. Een niet op die lijst 
vermeld lid is een zekere J. Meiers. Hij was onderwijzer in Stampersgat en zijn 
ontslag werd met "droefheid" aangenomen.& een bijeenkomst bij J. van 
Mechelen, cafehouder op de Markt. [nu Markt 25) stelde Fbor van der Vaart 
[nu Markt 10) voor om een piano van de organist te huren om de repetities 
goed te begeleiden. Tevoren waren de repetities a capella, dus zonder 
begeleiding, maar dit ging niet zo goed. Bij ieder repetitie had het lid recht op 
twee glazen bier [licht Gastels bier!] op kosten van het koor. De convocaties 
voor de buitengewone repetities [wat dat dan ook was] geschiedde door de 
organist. In deze jaren werd herhaaldelijk vastgesteld, dat de kerk te klein was 
en dat was ook de reden dat er kerkgangers plaats kregen op het; zangkoor. 

(9e vergaderingen van het gezelschap werden jaarlijks op een andere lokatie 
/ 

gehouden. Ten huize van een lid dat "een geschikt lokaal bezat" om het koor te 
ontvangen. Dat was moeilijker dan het leek, want er waren slechts enkele 
leden, die beroepshalve beschikten over een cafe, zoals J. van Mechelen, Pe- 
trus Luijten, Jan van Kalmthout en J. van Helvert! E 1878 wordt in de 
archieven vermeld, dat het orgel in .de toren wordt geplaatst. Dit klinkt vreemd, 
want dit was al in 1817 gebeurd. Maar om meer plaats te krijgen op het 
zangkoor, moest het orgel als het ware in de muur geschoven worden. De 
torenmuur, die op die hoogte meer dan 150  cm dik was, werd deels uitgekapt 
en er werd een flinke diepe nis in gemaakt, waardoor het orgel opgeschoven 
kon worden en waardoor er meer ruimte kwam voor kerkgangers. Die nissen 
zijn nu nog duidelijk waar te nemen. Wel bleek in 1944 onder de oorlog die 
ingreep funest, toen er vanuit Stampersgat granaten op de toren werden 
afgeschoten en juist langs daar in het orgel terecht kwamen. De schade is 
nooit geheel hersteld gewerm.Eeze zitplaatsen nu op het zangkoor werden 
vervaardigd door G. van Domburg, timmerman ter plaatse. Met wat verbete- 
ringen in de kerk waren de kosten ervan toen 1347,57 gld. Een groot; bedrag 
toen en gevoelsmatig moeten we dat nu zeker met 20  vermenigvuldigen!^ 
1881 vinden we een leuke aantekening n.l. de zangers zullen zich belasten met 
het ophalen van het zitplaatsengeld van de openstaande plaatsen in het 
hoogzaal [oxaal of zangkoor]. De zangers mogen 5 cent per plaats voor 
zichzelf houden.Eeken P. van der Heijden stelde in 1876 voor om een piano 
aan te kopen om de repetities met vrucht te kunnen houden. Tot nu toe werd 
er een piano gehuurd van de organist. Er werd daartoe een extra vergadering 
belegd. Ook Fl. van der Vaart pleitte ervoor, want de gehuurde 'pianino" was de 
laatste weken niet beschikbaar en ze hadden de grootste moeite om de 
stukken goed in te studeren. En zonder accompagnement ging het slecht. Met 
10 tegen 2 stemmen besluit de vergadering om voor max. 300 gld. een piano 

JAARBOEK 1996 



te kopen. De organist en Van der Vaart zullen de koop sluiten. In de vergade 
ring van 2 0  april d.a.v. blijkt, dat de koop inderdaad gesloten is en pastoor van 
Aalst leende het geld tegen 4% rente. Op deze bijeenkomst was o.m. ook 
aanwezig de reeds eerder genoemde heer J. de Meulder. Deze de Meulder 
maakte het blijkbaar niet zo best. Hij kreeg in 1883 een huis aangeboden 
vanuit zijn schutterij "Eendracht maakt Macht. [zie jaarboek 1994) b1 876 
wordt er eveneens gezegd, dat er inderdaad een bibliotheek is ingericht. Waar 
en hoe is niet vermeld. Het was huns inziens wel nuttig voor de vereniging naar 
buiten. Later horen we er niets meer van.Eok de eerbied van de leden, die 
voorheen wel eens zoek was, werd nu geprezen. Wij, in 1996, constateren 
dan ook met genoegen, dat onze voorgangers zo goed oppasten. En de 
waardigheid van het zangkoor werd daarmee hoog gehouden, zei de pastoor. 
Waarvan a k t e ! E k  dat jaar werd het komende St. Ceciliafeest geregeld en 
bezegeld met een fles wijn. En omdat de kwaliteit van het bier, aangeleverd 
door een lid-zanger wel eens te wensen overliet, werd er voorgesteld om een 
"muzikaal" bier aan te schaffen, zoals Leuvens bier, Amsterdams of Beiers 
bier! En de kastelein, medelid, zal dit regelen. De avond voor het feest zal het 
bier gekeurd worden, vermoedelijk door de kenners. Een kalfskop of paling zal 
op het menu prijken. De organist zal de liederen voor het feest aanleren. Ze 
waren tenslotte zangers, 15 leden waren er toen aanwezig.ht verdelen van 
het Ceciliafeest over de cafehouders kwam weer ter sprake. Er werd besloten 
de vaste Cecilia-feesten, bij toerbeurt, op de bekende twee adressen te hou- 
den, nl. van Mechelen en van Helvert. En de repetities, Koppermaandag. 
Comparitie-avond [deze term vinden we ook bij de schutterij, die avond wordt 
het jaarfeest besproken] en de andere kleinere feesten bij het nieuwe lid J. van 
Kalmthout. Ook in dit jaar 1878 was er weer 4 dagen feest. Aan de hand van 
deze notulen kunnen we lezen, dat het er gezien de spreekstijl, nog al vormelijk 
toeging op de vergaderingen. Het was toch wel een andere tijd, met meer 
eerbied voor "hoger"-geplaatsten, denk ik. Vergelijken we deze verslagen met 
die van de schutteri j[zie jaarboek 1994 dan was er ook een andere sfeer 
aanwezig. Het doel was ook anders.[-n het orgel werd er ook gewerkt, 
ditmaal door P. Bus en enkele orgelbouwers. Het traktement voor het koor 
ging omhoog van 18 naar 30 gld. De kerkinkomsten waren beter, vandaar 
vermoedelijk. De inkomsten van het koor werden ook verrekend met het aantal 
gezongen missen. Dat jaar bijv. 400 missen a 60 ct. is dus 240 gld. 
Lijkdiensten 2 0  gld. Huwelijken 8 gld. Donderdagdiensten 630 gld. daar 
kwamen de boeten dan nog bij. Ze konden dus een goed feest opzetten. En ze 
vergelijken hun kas met die van naburige kerkk0ren.E kwam op de vergade- 
ring van 3 november 1880 een brief ter sprake van de pastoor en hij wenste 
daarin dat het bestuursvoorstel van 26  oktober, dat door de leden tot twee 
maal toe was verworpen toch werd aangenomen. En aldus geschiedde en nu 
zonder commentaar en zonder stemming, terwijl de pastoor niet aanwezig 
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was. Zijn invloed was blijkbaar toch wel sterk!Fdens deze bijeenkomst werd 
Petrus Granen tot lid gekozen met 6 stemmen voor en 7 blanco. Later bleek 
deze Cranen zeer muzikaal te zijn en ook de Gastelse fanfare profiteerde 
jarenlang van zijn talenten. Nog op zeer hoge leeftijd -73 jaar kwam hij in 
1923 in de Wassen van de St. Joannesschool het feestlied van Gastel 
instuderen bij gelegenheid van de 25-jarige jubilea van de Koningin en de 
~ur~emees te r .Ee t  orgel dat blijkbaar nogal wat onderhoud nodig had, zou ook 
in 1883 weer worden hersteld. Nu werd het echter uitgesteld, omdat pastoor 
P. van Aalst was overleden. De zorg voor het orgel werd dan ook overgenomen 
door zijn broer en opvolger, Rumoldus van Aalst. In januari 1883 werd in 
opdracht van het kerkbestuur de kerk vanbinnen "gewit". Dat witten moeten we 
niet al te letterlijk nemen, want in het tijdschrift "Taxandria" van 1905, waarin 
een vakkundige beschrijving van de kerk wordt vermeld, staat het volgende: "De 
kerk is inwendig geel gekleurd met een donkere tint, welke smakeloze 
behandeling aan de kerk een vervallen aanzien gaf." 
De pastoor ging ook weer verder met de reparatie aan het orgel. In de 
volgende jaren werd er respectievelijk 597,50 en 794,90 gld. voor uitgegeven. 
Ook werd aan de klokkenmaker Jan van den Berghe uit Oudenbosch opgedra- 
gen het torenuurwerk zo in te richten, dat vanzelf driemaal daags het 
"Angelus" werd geluid, kosten 200 gld. De timmerman P. Bus en smid Chiel 
van Leest [thans Markt 13) hadden ook weer hun nota's voor de kerk inge- 
diend. 
De gemeente Oud en Nieuw Gaste1 draagt ook bij aan die reparatie. Ze wil 
jaarlijks 25 gld. geven om een toestel te bekostigen, dat driemaal daags kan 
luiden, zonder iemands hulp! En daardoor kan de klokkenluider, gesalarieerd 
door de gemeente, worden afgeschaft.Ewerd in die eerste jaren van pastoor 
R. van Aalst nogal wat geld uitgetrokken, om dit toch wel kostbare orgel in 
goede staat te krijgen en te houden. Het was tenslotte de steunpilaar voor de 
zangers en onmisbaar. Het heeft de kerk altijd veel geld gekost. Het zelfrege- 
lend uurwerk kostte alles bijeen toch nog 597.50 gld.(Op een vergadering in 
april i 8 8 5  stelt de pastoor voor om de koorzangers toch eens bijeen te 
roepen, om te onderzoeken, waarom er in de week zo weinig zangers 
opkomen. Ja, het viel allemaal niet zo gemakkelijk voor de leden, alle dagen 's 
morgens soms drie missen zingen en de meeste zangers waren ambachtslie- 
den, die toch al zulke lange dagen maakten. In dat jaar werd ook grond aange- 
kocht voor het bouwen van een pastorie in de Veerkensweg. Nu, in 1996 is dit 
gebouw nog in gebruik als gemeentehuis. Steeds komen maar rekeningen voor 
orgelherstel. De zangers kregen weer 30 gld.Ean l 8 8 0  tot 1888 wordt 
feitelijk weinig vermeld in dit prachtige notulenboek. Alleen de vieringen van het 
jaarfeest, St. Cecilia, 22 november. Het is ook een ander handschrift, zonder 
ondertekening. Wel word; gezegd: 1 fles wijn per deelnemer. Nou, nou! u 
een verslag van 1889 blijkt, dat J. van Mechelen nog steeds deken is, hij zit de 



vergadering voor. Er zijn drie kastelijns onder de leden, nl. Nic. van Mechelen, 
A. Luijten Pzn. en J. van Kalmthout. Organist is nu Adr. van Helvert. De 
zitplaatsen op het koor zullen met de andere plaatsen in de kerk worden 
verpacht met Driekoningen, dit was traditioneel de vaste datum.Eteeds - klonk 
de klacht, dat de kerk veel te  klein was! Overal werden in lege hoeken en 
andere open plaatsen banken getimmerd, dus ook in het "hoogzaal". Zo kon de 
toestand niet lang blijven duren en de roep om een nieuwe kerk en een 
vergroting werd steeds luider. Dit vertelden ook latere ooggetuigen. Een 
verslagje van 19 okt. 1891 komt vermoedelijk van J. Hack, die in de tachtiger 
jaren blijkbaar secretaris was. Onder dit verslagje staat in het handschrift van 
J.G. de Jong: "De secretaris [get. J. Hack"], daarna de volledige ledenlijst, 
door J.G. de Jong per 21 okt. 1895. Hij vermeldt tevens: J. Hack, secretaris 
van 1 8 8 8  tot 1894. J. van Helvert, secr. van 1894 tot  1895, ~edenl i js t . lg 
volgen dan een aantal behoorlijke verslagen van de hand van deze onderwijzer 
J.G. de Jong, die dan op de bijeenkomst van 21 okt. 1895 het ontslag 
meedeelt van organist J. van Helvert, iets wat door de leden node wordt 
aanvaard. In zijn eerste verslag spot hij al een beetje met de besprekingen over 
het komende Cecilia-feest. Hij kon dit goed en later bleek hij een talentvol 
voordrachtskunstenaar te  zijn. Hij vermeldt al spoedig in dit degelijk notulen- 
boek een financieel verslag over 1894-1 895 met de verdiensten en boeten van 
elk lid apart. De totale baten zijn dan 554,12% gld.met grappen en grollen 
begint de jaarvergadering van 19 okt. 1896, bij J. van der Vaart, die als 
kastelein fungeerde in de Harmoniezaal [nu Kerkstraat 271. O.a. vraagt Floor 
van der Vaart of zo'n jonge kastelein wel oude wijn in huis had. Hij had het! Uit 
de volgende verslagen blijkt, dat J.F. Vlekke nogal eens afwezig was in de 
negentiger jaren. Hij had blijkbaar wel wat anders te doen, als directeur van de 
Gastelse beetwortelsuikerfabriek. En daarnaast zijn reizen voor de geheelont- 
houdersvereniging "Sobrietas". Hij was landelijk een voorbeeld voor anderen als 
sociaal werkgever.& de algemene vergadering van 21-1-1 899 ie er weer iets 
nieuws: de boetes en vergoedingen worden exact geregeld en er wordt 
bepaald, dat de repetities voortaan op dinsdag zullen zijn. Te beginnen om 8 
uur namiddag en tien minuten te  laat vervalt het "gelag', dus geen bier. De 
vervallen vergoedingen en het bier kunnen door de andere zangers worden 
opgenomen. Wie meer wil drinken [zingen maakt dorstig] betaalt 15 cent. De 
vergoeding voor een gezongen mis is 30 cent, t e  verdelen onder de aanwezige 
zangers. Dit verslag is ondertekend door pastoor Rumoldus van Aalst. Daarna 
volgt weer een keuri e ledenlijst. Over 1898-1 899, uitgesplitst over 12 leden. 
Ik mis J.F. Vlekke! [PP 12 okt. 1900 wordt P. Cranen benoemd tot  deken, als 
opvolger van de overleden P. van der Heijden. Deken J. van Mechelen mag de 
torentrap niet meer op, op doktersadvies. Hij kan dus ook niet meer meezin- 
gen en wordt tot erelid benoemd. Die torentrap is toch een moeilijk obstakel: 
de treden zijn abnormaal hoog. E e n  verslag van 30 december 1901 is 

HEEMKUNDEKRING HET LAND VAN GASTEL 



geschreven door P. Cranen en door hem ondertekend, hij treedt blijkbaar op 
als secretaris. Pastoor G.A. Damen is voor het eerst aanwezig op 10 okt. 
1902, met vier nieuwe leden: W. van Aalst, Johan Luijten, Adr. Akkermans en 
E. van Helvert. Overleden is J. van Helvert. Nog steeds 30 gld. voor de 
zangers, zoals ook in 1 9 0 4 . ~ 9 0 5  is een belangrijk jaar. De oude kerk wordt 
afgebroken en het orgelfront verdwijnt geruis- en spoorloos. Enkele 
onderdeeltjes zijn er nog te zien in het museum "De Ghulden Roos". Tijdens de 
vergadering van 21 november 1906 op de pastorie met pastoor Damen was 
de kerk al afgebroken en de nieuwe was in aanbouw. De pastoor vraagt aan 
het zangkoor 200 gld. per lid als bijdrage aan de bouw. Dit werd afgewezen, 
wel wil het koor 13 jaar lang 50 gld. geven vanuit de kas. En die 650 gld 
dienen dan om een van de zeven glas in loodramen te betalen achter het 
hoofdaltaar. 50 gld wordt de pastoor alvast kontant ter hand gesteld. Dit is 
dan voor het middelste raam, waarin dan onderaan staat vermeld: D.D.C.H.E. 
= Donum Dederit Cantores Huius Ecclesia of, geschenk gegeven door de 
zangers van deze kerk. In het gedenkboekje van 1982 staat vermeld 10 maal 
75 gld, dat is dus niet juist. Ondanks de aanwezigheid van de pastoor worden 
toch twee koorkandidaten afgestemd. Getekend J. G. de ~on~-Stenten.pet P koor 
zingt in die bouwjaren in de noodkerk, die stond aan de Veerkensweg, nu 
ongeveer cheltenhamplein.P - 1907 worden er drie nieuwe leden wel aangeno- 
men, nl. Fr. Akkermans, Jan van Bavel en Jan Jongenelen. Het reglement 
wordt weer aangepast en er wordt hevig gedebatteerd over het Ceciliafeest. 
Tenslotte wint de vriendschap, schrijft de secretaris. De pastoor rekent af met 
een bijdrage over 1 907 van 390,IO gld. exclusief de vergoeding voor het 
zingen, verminderd met de 50 gld. voor het raam. Hij verzoekt wel, dat er 
meer Gregoriaans wordt gezongen. Bovendien eist hij, dat het koor zelf de 
muziek moet kopen. De Deken-Dirigent P. Cranen weigert dit te accepteren. 
Een kranig woord, schrijft de secretaris ad rem. En de verdiende gelden 
worden op de vergadering weer uitgekeerd na aftrek van de boetes. Omdat de 
nieuwe kerk, ingewijd l 4  mei 1907 nog te vochtig is, kan het orgel nog niet 
gerestaureerd worden. @e zangers krijgen voortaan het recht kosteloos 
gebruik te  maken van een plaats beneden in de kerk. Dit recht heeft vele 
decennia geduurd. En voor de vierde maal wordt 50 gld. betaald voor het 
kerkraam. Het herstel van het orgel kost dit jaar 1200 gld. en het volgende 
jaar 4000 gld. p&ent-organist van Helvert geeft ook muzieklessen. "Het 
praten en lachen op het koor moet voortaan afgelopen zijn!" zegt deken 
Cranen. Hij dreigt met boetes. "Niet doen," zegt pastoor Damen, "ze moeten 
het zo la ten! 'mn blijken er drie gouden jubilarissen tegelijk te zijn in 1910, nl. 
C. de Ronden, J.L. Knaap en P. Luijten. In het dagelijks leven resp. smid, 
schilder en kleermaker. Het wordt gevierd op 22 november in het danig 
versierde cafe van A. Luijten. Na voorbereidende besprekingen in de klas van 
zuster Antoon [een legendarische non, die godsdienstlessen gaf aan de 



Pastoor Van Aalst 

.~.. . . . .... . - -- 

Pastoor Damen 

P. Cranen, dirigent kerkkoor 

Koor o.l.v. Br. Canisius op bezoek in Belgie 
met o.a. Br. Canisius, B. van Merrienboer, L. Vrolijk, C. Oomen, A. Oomen 

en C. van Oosterhout. 

HEEMKUNDEKRING HET LAND VAN GASTEL 



schoolgaande jeugd] door het comite Cranen, van der Vaart. Alle Cecilianen 
dragen die dag hun hoge zwarte hoed. Er is een plechtige mis, een welkomst- 
lied in het cafe, dan na het ontbijt naar de pastorie voor felicitaties van pastoor 
en kapelaans. Het wordt een verslag van 4 l/2 bladzijde, ze krijgen een portret 
van de Paus, waarna diner met weer toespraken en vele voordrachtjes en 
schetsjes van medeleden. [ook liederen uit de bundel van de schutterij 
"Eendracht maakt Macht"]. En tenslotte een eigen foto van "Atelier Bogaerts". 
Het is een compleet dorpsfeest met bericht en foto's in de k r a n t . b t  volgende 
jaar wordt er geconstateerd, dat het praten op het koor minder wordt. De 
orgeltrapper, Marinus Meesters wordt gemaand beter op zijn post te komen, 
is hij er niet, dan moet een van de zangers zijn taak overnemen! Maar hij mag 
toch nog met zijn vader op de laatste teerdag komen. Ja, ook zo'n bericht is 
belangrijk genoeg om in het notulenboek te  zetten.met een bericht en foto in 
de krant wordt gemeld, dat Adr. van Helvert en Jan Hack 50 jaar lid zijn. 
Van Helvert is organist en voorzanger. Weer een groot feest en de 3- 
stemmige Mis van Perosie en het te  Deum Laudamus van Dreijer worden 
feestelijk gezongen.Bet verslag is van secretaris J.G. de Jong-Stenten. Hij kort 
dit verslag in en vermeldt de reden: Op de tweede dag van het feest moet hij 
na de mis voor de overleden Cecilianen zijn kieine zoontje Henri, acht dagen na 
het overlijden van diens tweelingzusje Carolientje, naar het kerkhof dragen. Ze 
waren veertien maanden oud. "Dat deed voor mij het schoone Ceciliafeest als 
een akelige droom voorbijgaan. Men vergeve mij dit treurige Slot." Zo eindigt 
De Jong dit verslag. Hi' kon het niet verzwijgen. Kindersterfte was geen 
zeldzaamheid in die jaren.' k De jaarvergadering van l 91  2 is op 26 november op 
de pastorie, geen cafe dus. Er moeten jongere leden komen. De nestor van het 

ezelschap is nog aanwezig, Fl. v.d. Vaart. Hij sterft op 24 december d.a.v. 
Dan volgen enkele blanco bladzijden over 191 3 en 1914. Secr. De Jong is ziek f 
en ook in 1915 wordt niet vergaderd, maar wel gefeest. Drie nieuwe leden 
worden vermeld: Theo Verstappen, Ant. Bartels en P. de Wolf. Er wordt maar 
een dag gefeest. Dit tengevolge van de mobilisatie tijdens de eerste Wereld- 
oorlog! Dan zijn er weer twee nieuwe leden: Cl. Koevoets en Ant. Buijs, van 
deze laatste zullen we nog meer horen. Dan nog C. Trommelen, Andre de Wolf 
en Jos van lersel. Alleen Buijs en de Wolf hebben het lang volgehouden% 7 
februari wordt meegedeeld dat de zieke organist v. Helvert ontslag heeft 
aangevraagd en wordt opgevolgd door Mr. P. Krijns. Tevens wordt met 
goedkeuring van de leden Adr. Akkermans benoemd tot secretaris, daar J. de 
Jong was overleden. Dan blijkt ook dat P. Cranen ontslag heeft genomen. De 
pastoor dringt er weer op aan om meer Gregoriaans te  zingen, omdat de kerk 
dat verlangt. Dit, nadat een lid vraagt om meer profane zang om daardoor 
meer ambitie op te  wekken. Ze repeteren nu voortaan op maandagavond om 
acht uur. Een kwartier te laat, 10 cent boete. In die oorlogsjaren 1914-1 91 8 
ligt het verenigingsleven bijna stil, dus ook bij het zangkoor. el 920 probeert 
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de pastoor de boetes te regelen, maar dat gaat nogal moeilijk en hij gaat een 
nieuw reglement opstellen. Bovendien zal er een nieuwe dirigent komen nl. een 
van de zo juist door hem aangevraagde groep Broeders uit Mechelen. Dat 
wordt dan Broeder Canisius. Deze is voor het eerst aanwezig op de jaarverga- 
dering van 29 november 1920, waarop ook het nieuwe reglement wordt 
vastgesteld. P. Luijten treedt af als Deken en wordt opgevolgd door Frans 
Akkermans. Een piano zal door het koor worden gekocht en de pastoor regelt 
de betaling. Al jaren is er maar een Deken meer. Volgens dit reglement 
worden directeur en organist door de pastoor aangesteld. De deken en de 
secretaris worden door de leden gekozen. Op de eerste Zondag van de maand 
mag muziek gezongen worden, d.w.z. meerstemmig gecomponeerde semi- 
profane muziek. Br. Canisius richt in de dertiger jaren een jon enskoor op, van 
waaruit er weer nieuwe leden op het bestaande koor komen. f In de jaren 1937- 
1938 geeft Rectorcantor Fick uit Oosterhout nog zanglessen en stemvorming 
aan de leden van het koor. Het is een gedegen cursus. Maar het resultaat is 
spoedig verdwenen, er wordt met de gegeven lessen later weinig gedaan.E 
1937 komen 5 jonge leden het koor versterken.maar vanaf 1920 tot 1942 
zijn er geen verslagen te vinden in het grote notulenboek.@et eerstvolgende 
verslag is pas van 1943 en het begint aldus: "Hij die later de notulen van het 
zangkoor doorleest, zal de jaren vanaf 29  november 1920 tot 9 november 
1943 niet aangehaald vinden. De oorzaak ervan is dat in die jaren geen 
vergaderingen worden gehouden. Vanaf 1920 is het koor doorgegaan zoals 
het was. In 1935 overlijdt de voorzitter, pastoor Damen, en zijn opvolger wordt 
A. Mouwen. Zangers komen en gaan, niemand kent het reglement, zodoende 
wordt het koor een sleurgezelschap waarop vanzelfsprekend geen orde, 
plichten en rechten gelden." Aldus dit verslag.@e nieuwe voorzitter, de in 
1942 benoemde pastoor Th.L.G. Janssen neemt het initiatief en zendt 
convocaties rond voor 9 november 1943 in het patronaat. leder lid mag met 
zijn grieven naar voren komen en ze zijn allemaal present. Een aangepast regle- 
ment wordt aangenomen. Bij een stemming krijgt A.J. Buijs de meeste 
stemmen als secretaris maar hij heeft er geen tijd voor en M. Aarssen, de 
onderwijzer, wordt als plaatsvervanger benoemd. Buijs vertelt schrijver dezes 
toen dat hij niet veel relaties wilde hebben vanwege zijn verzetswerk tegen de 
bezetter. Wie deze notulen van 9 november 1943 heeft geschreven staat er 
niet onder, vermoedelijk M. Aarssen. E moet een reden geweest zijn voor 
deze jarenlange lethargie in het zanggezelschap. De reden? Het wordt nergens 
vermeld of genoemd in de verslagen ook niet in die van het kerkbestuur. Maar 
volgens mijn zegsman, de altijd goed geinformeerde A.J. Buijs (later toch 
secretaris geworden en ook nog lid geweest van het kerkbestuur] bestaat er 
een link tussen deze inaktieve periode en de vergoeding voor het kerkkoor. De 
komst van de broeders eist van de pastoor een financiele regeling en die wordt 
dan verrekend met de bijdrage aan het koor. Dat zet dan in die twintiger jaren 
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kwaad bloed bij de zangers en er is daaruit een soort lijdelijk verzet ontstaan. 
E u  is er voldoende plichtsgevoel bij de zangers om te blijven zingen en broeder -- - 

Canisius, de directeur, weet de zangers voldoende te  motiveren om bijv. de 
drie-stemmige mis van Perosi te  zingen. Ook de "Beatus Laurentius" is op 10 
augustus voluit t e  horen. Soms wordt in een boze bui gesproken over staken, 
maar het blijft bij een groot woord.@e repetities worden tijdelijk gehouden in 
de schoolklas van Br. Canisius. Er volgt nog eens een vergadering met 
bestuursverkiezing. Het oudste lid P. van Merrienboer wordt Deken, A.J. Buijs 
secretaris en P. Akkermans penningmeester. Typisch Buijs als hij later schrijft 
penningmeester zonder kas en secretaris zonder notulenboek. Toch gaan ze 
weer met 7 man naar de regionale bijeenkomst in ~oosendaal@a 1943 volgt 
weer een periode met weinig of geen notities. Hoewel genoemde meester M. 
Aarssen een zeer actief man was in de Gastelse gemeenschap, hij was bijv. 
mede-oprichter van de Laurentiusklok, er kwamen geen notulen meer van zijn 
hand. l z t d a t  in 1951 A.J. Buijs, die in 1943 de meeste stemmen had 
verworven de draad weer opneemt, vermoedelijk op instignatie van de zo juist 
benoemde pastoor P.H. v.d. ~1zen.t-n hij begint: Ondergetekende A.J. Buijs, 
secretaris van het Kerkkoor, ontving dit notulenboek op 22 november 1951 
van de Z.E.H. Pastoor v.d. Elzen. Was getekend A.J. Buijs. Zeer formeel. Die 
A. Buijs had een typisch eigen handschrift en een kernachtige stijl, alsof hij 
snelle essentiele aantekeningen maakte. Soms telegramstijl, mogelijk beinvloed 
door zijn beroep: postdirecteur!Dn eerste notulen zijn van een vergadering 
van 22 november 1951 bij de Broeders in het Schippersinternaat. Er worden 
daar drie nieuwe leden genoemd: Adr. de Bont, W. Augustinus en P. 
vergouwen.@t deze vergadering blijkt ook dat de sfeer in het koor niet altijd zo 
rooskleurig was. Lid C. van Sprundel vertelt dan dat hij met Adr. v.d. Lint en G. 
van Domburg naar de vorige secretaris is geweest om daar het orginele 
notulenboek op te  halen. Na daar klachten aangehoord te  hebben zijn ze 
onverrichterzake we rgekeerd. Pastoor v.d. Elzen kreeg het boek later wel mee 
van A. Akkermans 3 och nog benoemd tot  ere-lid. En dat kon hij doen zei de 
pastoor, als President. Geheel volgens het reglement! En typisch Buijs, geheel 
op eigen kosten [dat zet hij er bij] vraagt hij het officiele reglement aan van de 
landelijke Gregoriusvereniging en ontdekt dat dit niet reglementair was! Zo was 
hij, eerlijk, maar niet diplomatiek. Hij zette wel een grote ledenlijst op, met 37 
namen, maar velen doorgestreept.mdat - dus vanaf 1921 zo weinig genotu- 
leerd was maakt hij een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit die 
periode. In telegramstijl. 1952 is alles weer normaal en er komt een 
overvloedig maal vanwege het Ceciliafeest op de pastorie. In 1953 gaan 6 
leden naar Utrecht om in het grote stadion aldaar voor de viering van "100 
jaar Kromstaf". Het jaarfeest in 1953 wordt de hele dag gevierd: ontbijt bij de 
broeders, dan kaarten en biljarten en des avonds naar de pastorie voor een 
diner. Het eigen "Cecilialied" dat zo galmt en zo gemakkelijk meerstemmig 



wegzingt klinkt weer als vanoudS.bat we 10 jaar bevrijd waren, werd gevierd 
door een tocht naar de militaire begraafplaats te Bergen op Zoom. Naar de 
graven van de in Oud en Nieuw Gastel gesneuvelde Engelse militairen. Ze 
zingen daar "Ecce quo modo" en de twee volksliederen. Br. Theophile houdt er 
een toespraak en geeft uitleg over grafteksten. Dit gebeurt mede op initiatief 
van de leden A. Buijs en P. Akkermans die medeoprichters waren van het 
monumentencomite. F april 1956 is er een aparte feestdag vanwege 
Directeur Br. ~ a n i s i u r h i j  is 50 jaar kloosterling, 40 jaar onderwijzer en 35 
jaar koorleider en toneelregisseur.[Een prettige tocht is er in juni 1956 naar 
Amsterdam. Bijna alle leden met echtgenoten gaan mee naar Schiphol, een 
rondvaart in Amsterdam en een uitvoering van de Kleine Comedie met Joh. 
Kaart [zie foto in jaarboek 1992 van heemkundekring Het Land van h ast el].@ 
dit jaar treedt ook J. Blommerde toe, hij had al veel muziekervaring. Het 
volgend jaar is de reis met de Dames naar Bornhem, het klooster, de 
bibliotheek met zeldzame boeken en oorkonden, de Bernardine, mousserend 

C n a J k  
appelwijn-bedrijf en vervolgens naar het "H. Bloedspel" in Brugge. Het :m een 
indrukwekkende dag$ 1958 wordt het Ceciliafeest gevierd in "De drie snoe 
ken", waar medelid Jan de Bont de hospes was.Ban overlijdt op 17 oktober 
1959 de directeur, Br. Canisius. Hij wordt opgevolgd door kapelaan Dirne. Ook 
pastoor v.d. Elzen sterft en zijn opvolger is W. ~anssens. Op de begrafenis van 
Deken P. van Merrienboer zijn vele leden present om daar passende gezangen 
te brengen. Deze jaren wordt er gerepeteerd in het goed verwarmde patro- 
naatslokaal van het aldaar gevestigde parochiecentrum.~an nog een typische 
Buijs-opmerking: daar al onze leden Rooms zijn is de opkomst der zangers 
onder de Hoogmis goed maar bij Het Lof des middags- is dat veel minder! 
Nieuwe leden in 1961 P. Boden en W. Kuijlen. Jan de Bont wordt Deken en 
we krijgen een nieuwe organist: Jan Jonkers. Omdat de zangers in deze 
periode "afgedaald" zijn naar het priesterkoor, nu achter de preekstoel, 
verzoekt Jan Jonkers om een koptelefoon, om de zangers goed te kunnen 
volgen. De afstand van bijna 50 meter is te groot om het koor goed te kunnen 
begeleiden.Emiddels is er ook een reiskas opgericht maar de inhoud is nu nog 
te klein om iets te kunnen regelen. Weer drie leden treden toe: Ant. Blommer- 
de, Kees van Sprundel en Jos Willemen. De driestemmige mis van Perosi 
wordt weer extra onderhanden genomen met begeleiding uiteraard van de 
enthousiaste en soms gepassioneerde organist, die op het conservatorium van 
Tilburg slaagde voor muziek-psychologie en pedagogiek.Eondag 7 juni gaat het 
gezelschap weer op reis naar Madurodam, een bustocht langs de kust, naar 
Scheveningen en een bezoek aan Rotterdam met een rondvaart, naar de 
Euromast en in Cinerama.@middels heeft zich een groep dames beschikbaar 
gesteld om te zingen op de weekdiensten voor bruiloften en uitvaarten. Het 
was hard nodig. De mannelijke leden die wel repeteren en de zondagsdiensten 
meeverzorgen laten in de week verstek gaan. Ze hebben er geen tijd meer 
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voor. De laatste der mohikanen die nog regelmatig op het hoogkoor verschijnt 
bij de uitvaartdiensten en daartoe zijn zaak in de steek laat [de werknemers 
krijgen helemaal geen kans om in de week nog te gaan zingen] krijgt van Jan 
Jonkers met een heerlijke openheid de vraag: Kees, kun je je thuis nogal 
bezighouden? Kees begrijpt de hint en blijft voortaan ook weg. En Jan doet het 
alleen. Maar er moet toch gezongen worden. De dames repeteren de eerste 
jaren nog apart en terecht nemen ze in l 9 6 1  voor de eerste maal deel aan 
het Cecilia-diner. Ze beginnen in september 1960. Slechts nog een dame van- 
het-eerste-uur is nu in 1996 nog aktief.@ de eerste zondag van de Advent 
verleent het koor uiteraard haar medewerking aan een Oecumenische Dienst in 
de Laurentiuskerk. Het Largo van Handel en Psalmen van Gelineaux. Kwee 
nieuwe leden melden zich: P. den Ouden en R. Meeuwissen. Op de jaarverga- 
dering treedt Akkermans af als penningmeester. G. Manje neemt de baan 
over, hij ambieerde een bestuursfunctieeiroor het vertrek van enkele kapelaans 
wordt het tekort voelbaar in de parpchie. Jan J,onkers treedt af als organist, 
op 19 juni 1965. Hij gaf toen ook al muzieklessen op enkele scholen in 
Oudenbosch. Zijn opvolger wordt P. Dam uit stampersgat.E komt een advies 
van de Bisschop inzake de vergoeding aan de kerkkoren. Vrijblijvend vermoede- 
lijk. Inmiddels wordt er ook een jongenskoor opgericht o.l.v. onderwijzer P. 
Raes. Ongeveer 40 leden telt het bij de oprichting. Ze zouden zingen in de 
tweede mis op zondag om 11 uur. Het koor heeft enkele jaren gefunctioneerd. 

@r november 1965 heeft Buijs weer een ledenlijst genoteerd, hij telt dan 1 8  
leden, maar uitsluitend mannen. De dames waren toen blijkbaar nog geen lid 
van de vereniging. De reiskas r wordt opgeheven met een saldo van f. 50,45. 
Het staat veilig op een spaarbankboekje, zegt secretaris-postdirecteur. 
Voortaan is het donderdagavond repetitie in de refter van de broeders. Die 
waren zelf verhuisd naar de overkant naar het schippersinternaat.& Buijs is 
50 jaar lid en krijgt dus de gouden medaille. En op zo'n feestavond treedt de 
talentvolle Piet den Ouden op als troubadour, met daverend succes.5et 
laatste verslag van A. Buijs is van 12 april 1966. Hij wordt ziek en overlijdt op 
9 februari 1967 .Ed i t  verslag vermeldt hij nog dat er ondanks twee pogingen 
zijnerzijds er nog steeds geen financiele regeling tot stand is gekomen tussen 
het kerkbestuur en kerkkoor. Hij streefde daar al naar sinds 1 921!GP de 
verlate jaarvergadering over 1966 op 27 april 1967 werd als zijn opvolger 
gekozen Jos van Ginneken. Hij deelt mede dat er nu een regeling is getroffen 
w.b. de geldelijke bijdrage van het kerkbestuur! Met f. 150,- extra, omdat er 
de dames zijn bijgekomen. "Ben wel benieuwd wanneer dat zal gebeuren". is al 
een typische opmerking van Jos. Meermalen doorspekt hij de verslagen met 
dergelijke persoonlijke opmerkingen. Soms heel raak! Ook hij maakt een 
ledenlijst per 1 5  november 1967 -1 8 leden- en hij vermeldt daarbij het 
repetitiebezoek in procenten. Jan de Bont wint met 100 p r o c m  diners voor 
het feest worden in die jaren verzorgd door de damesleden onder leiding van 
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mevr. Van Keep-Van Sprundel. De menukaarten door Fr. Akkermans, oud-lid 
en de zang komt van troubadour Piet den 0uden.@e dirigent van het koor, 
kapelaan Dirne, viert in december 1970 zijn zilveren priesterfeest en er wordt 
een mis van Mozart ingestudeerd, nu onder leiding van de heer J.E. Oomen. 
Een jaar later wordt kapelaan Dirne benoemd tot pastoor in Den Hout. Een 
grote delegatie gaat er heen en het wordt een waar feest.Fet .cc- zoeken naar 
eem nieuwe dirigent duurt niet lang en na enige bedenken wordt de heer 
Oomen op verzoek van het kerkbestuur de nieuwe "directeurdirigent". En al 
vanaf het begin in oktober 1971 voert hij enthousiast en deskundig de 
dirigeerstok. Hij had er trouwens een degelijke opleiding voor gevolgd. Nog 
steeds stimuleert hij de leden tot de top van hun mogelijkheden. Een goede 
aanwinst is in november 1971 D. Ernest - die al in Fijnaart veel ervaring had 
opgedaan, vooral in het Gregoriaans. ~e jaarlijkse eucharistieviering op het 
ceciliafeest wordt gehouden in de kapel%j het bejaardenhuis. Gezongen wordt 
ook nu door het voltallig gemengd koor. Dat gemengd zingen deden ze nu al 
enkele jaren, ook op de repetities. En het mag gezegd worden: er is van begin 
af aan een goede, gezonde en correcte verhouding geweest tussen de oude 
garde van zangers en de nieuwkomende dames. De secretaris Jos van 
Ginneken krijgt op 22 november 1971 de zilveren speld voor zijn 25-jarig 
l idmaatschap.b de zangersavond in de Pauluskerk in Oudenbosch is het 
voltallige koor present en nu met blokfluitspelers onder leiding van mevr. A.M. 
Oomen-Verhagen. Het dameskoor wordt in oktober 1 97 1 versterkt met een 
fraaie sopraanstem van Cecile Verhaart ["Nomen est omen"].E~e eerste 
genotuleerde bestuursvergadering is van 24 mei 1972. Deze bijeenkomsten 
worden bij toerbeurt gehouden bij de bestuursleden aan huis en uit de zeer 
talrijke verslagen blijkt dat er ook daar degelijk werd gewerkt aan het welzijn 
van het koor. Door deze verslagen konden de leden ook eens achter de 
schermen kijken.Eet gezekchap gaat in oktober 1972 op reis naar A n t w e ~  
pen: "Die Fledermaus" in de Vlaamse Opera wordt vakkundig beluisterd.met 
eerste koperen jubileum van de damesleden komt op 14 november 1972. Het 
zijn Nell Akkermans, Diny van Ginneken-van der Heijden, Truus Hoefsloot en 
Lies ~ a n j e E e t  verzoek van pakitoor van Dam om een apart koor op te richten 
voor de kapel krijgt geen respons. Op een aparte vergadering van 4 februari 
1974 wordt dit weer besproken. Een gesprek tussen het koor en de "nieuwe 
groep" wordt niet nodig geacht, maar het koor staat voor iedereen open die 
met ons wil zingen, zegt de secretaris in zijn verslag; in nog al duidelijke en 
soms scherpe termen.Fperette "Grafin Mariza" wordt in Tilburg beluisterd. De 
reisclub met haar aparte kas functioneert uitstekend.@ndertussen is er in de 
St. Jozef-kapel toch een koor actief van bewoners uit die omgeving. Het heeft 
enkele jaren bestaan en is later geruisloos verdwenen. 1975 bij het 7011 
jarig bestaan van Gastel heeft het koor ook haar aandeel geleverd. Het begint 
al met een TROS radio-opname op 28 april, waaraan een wedstrijd verbonden 
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was. Het dameskoor wint en verdient een geldprijs. Onder leiding van de heer 
Oomen worden ook enkele liederen gezongen. De Eucharistieviering op 8 mei 
wordt gezongen in combinatie met het Cecilia-kerkkoor uit Stampersgat. @ 
waren blijkbaar toch weer "boven" [op het hoogkoor] gaan zingen, want een 
voorstel op de jaarbijeenkomst van 24 november 1975 om weer beneden voor 
in de kerk te gaan zingen wordt niet geaccepteerd.@el is er animo voor een 
bal-avond op 26 augustus 1976. En de musical "Porgy and Bess" wordt hoog 
gewaardeerd. Terecht! de jaarbijeenkomst 25 november 1 976 worden 
weer twee dames verwelkomd nl. Mevr. G. van Merrienboervan Dongen en T. 
Touw. De dirigent Dhr. Oomen die ook op dit jaarfeest de dank van het 
kerkbestuur in ontvangst mag nemen had toen een typerende opmerking: Een 
kerkkoor is de mooiste zangvereniging die er bestaat, iedere week moet de 
muziek ingestudeerd worden maar ook uitgevoerd!mede in verband met de 
slechte toestand van het oude orgel en ook in' verband met de nieuwe 
opvattingen over de liturgie is de zanggroep toch weer beneden in de kerk 
gaan zingen. Eerst omdat er daardoor beter contact met de kerkgangers 
ontstaat, waardoor ze gemakkelijker aangezet konden worden om mee te 
zingen en voorts omdat ook de zangers dan directer bij de Dienst werden 
betrokken.@. Vergouwen is 25 jaar lid en wordt gehuldigd. De maaltijd werd 
verzorgd door "Naantje", mevr. A. van Aert, huishoudster op de pastorie, en ze 
wordt geassisteerd door dochters van enkele leden.kanaf 1977 wordt het 
oude orgel alleen bespeeld op feestdagen. Het moet dan wel meestal weer 
"bijgestemd" worden. Dhr. Oomen verricht dan dit kunststuk. Sommige leden 
volgen een cursus "Koordirigent" vanuit de Gregoriusvereniging. Zij kunnen dan 
eventueel dhr. Oomen vervangen bij zijn afwezigheid.Deert Balemans is 50 
jaar lid. Hij wordt gefeteerd! Ondertussen is er een jongerenkoor opgericht 
"Obioma". De leiding wordt in handen gelegd van zgn. koorouders. b e t  
echtpaar Oomen-Verhagen regelt de organisatie. Het oudste lid Jan de Bont 
viert zijn 55-jarig huwelijksfeest met een Dienst aan huis. De zangers zijn erbij. 
Hij overlijdt enkele maanden la te rpe  maand november wordt een extra drukke 
maand met afscheidsvieringen van burgemeester Andriessen en pastoor Van 
Dam. En het welkom heten van pastoor Krijbolder. Dat alles moet natuurlijk 
opgeluisterd worden met zang van het ~oor.panwege het 100jarig bestaan 
van de landelijke St, Gregoriusvereniging viert de regionale afdeling dit feest in 
het Veerhuis op 1 februari 1979. Het Gastels Koor luistert het feest op.EP 
een speciaal belegde vergadering op 5 februari 1979 treedt de nieuwe 
pastoor voor het eerst op als voorzitter van het koor. In een lang verslag staat 
vermeld dat A. van Hassel tot Deken wordt gekozen met tevens de functie van 
vice-voorzitter. P. Vergouwen wordt bestuurslid. De secretaris Jos van 
Ginneken heek behartenswaardige opmerkingen over het notulenboek: Het is 
in 1874 door J.F. Vlekke aangelegd en door de opeenvolgende secretarissen 
uitstekend bewaard. Vele levensechte verslagen staan er in vermeld en het 



Zangkoor St. Laurentius [l 9801 
met o.a. P. Boden, N. Roebroeks, A. van Hassel, mevr. Theunissen, mevr. Van 

Meer, mevr. Van Ginniken, J. Blommerde, mevr. Verhaart, J. Oomen, J. v. d. Berg, 
en A. van Ginniken. 

Secretarie - koor bij huwelijksmis (5 juli 1975) 
met o.a. dhr. Schoenmakers, mevr. A. Oomen, mej. van Hassel, A. Mathijssen, P. Berkelmans, 

dhr. Van Hoorn, mevr. Van Alphen, W. Hofland en dhr. van Oosterhout. 
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dient zorgvuldig bewaard te worden. Het is onze plicht dit boek voor de volgen- 
de generaties te bewaren want dan zijn kerkkoren misschien wel net zo 
zeldzaam geworden als een witte raaf! Dit schrijft hij mede naar aanleiding van 
een vraag om het boek eens in te mogen zien. Het boek is niet alleen 
waardevol voor het Koor maar voor de hele Gastelse gsmeenschap.@ico 
Roebroeks wordt in november 1979 gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap, 
hij was de bas-solist die het nummer "Beatus Laurentius" door zijn solo extra 
glans g a f e b  deze jaren komen de begeleidingsorgels steeds ter sprake. Het 
grote orgel boven op het koor werd op "een ton" geschat, het kleine orgel 
beneden voldoet niet meer en het repetitieorgel is versleten. Er ging een brief 
naar het kerkbestuur: we hebben geld nodig voor een orgel en voor het 
~eci1iafeest.h Antwerpen bezoeken ze "Eine Nacht in Venedig". Het nieuwe lid 
in 1980 heet Fr. Appelboom. Zijn nog jonge leeftijd wordt nog extra gewaar- 
deerd. b 1 maart 1981 komt er weer een nieuwe opstelling voor de 
zangeressen en zangers. Nu in de Bernarduskapel, achter de communiebank. 
Daar staat het nu in 1996 nog. Een verplaatsing in 1996 naar de lege ruimte 
in het zuid-transept, onder het grote raam bevalt niet en het keert al gauw 
terug. Er wordt in deze periode door het kerkbestuur steeds gezocht naar een 
goede oplossing voor de plaats van het altaar, de plaats van het koor is 
daarvan afhankelijk. [Het Gregoriaans dat door het Laurentiuskoor al eeuwen- 
lang was gezongen, was dat van de Cisterciensers. Dit had een iets eenvoudi- 
ger melodie dan het Gregoriaans van Solesmes, dat algemeen gebruikt wordt. 
Nu moest het Gastels koor ook de Solesmes-melodie gaan zingen en deze 
overschakeling was voor de oudere zangers geen eenvoudige opgave. Alleen 
gezangen bij de uitvaartdienst zijn nog als vanouds.@et koor had in die jaren 
tijdens het zingen in de zondagsmis ongevraagde luidruchtige medewerking van 
een al te enthousiaste kerkganger. Er was aan de kerkgangers wel eens 
gevraagd om mee te zingen en hij deed het. Heel enthousiast, heel luid, meest- 
al vals en soms gelijk. Een verzoek om het wat kalmer aan te doen en 
daardoor de andere kerkgangers en het koor niet te hinderen door pastoor, 
kapelaan of Deken helpt niet. Alleen zijn verhuizing naar elders maakt een eind 
aan het kabaal. Soms zag men de humor er wel van in!!??\man - Blommerde 
viert zijn zilveren lidmaatschap in 1981 en het 121/2-jarig jubileum van mevr. 
van Hooijdonk wordt gevierd. Ook nu weer, zoals alle andere jaren komt de 
voorzitter van de Regionale Koorkring de heer A. v. Helvert met de secretaris 
Vermeulen naar Gastel om hen de onderscheidingen uit te reiken. Die heer v. 
Helvert is inderdaad familie van de oud-leden van het Gastels Koor die als 
organist, dirigent en zanger-zoveel voor Gastel hebben betekend. Een familie 
met veel muzikale talenten.kt- wordt naar Belgie gereisd om oudkapelaan J. 
Zegers in Bornhem toe te zingen bij zijn 4Qarig priesterfeest.@et 75-jarig 
bestaan van het kerkgebouw in 1982 wordt uiteraard meegevierd. Een 
jubileumdienst met veel muziek van de blokfuitengroep van mevr. Oomen- 
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Verhagen op 2 mei 1982. "Er was weinig belangstelling van andere Gastelse 
muziekgezelschappen schrijft secr. van Ginneken die ook secretaris was van de 
Fanfare. Eerlijk was het. Diny van Ginneken-v.d. Heijden studeert verder en 
haalt Dirigent-B-examen! Het Ceciliafeest wordt nu gevierd in het EHBO-lokaal 
boven de ingang van de Joannes-school. (Een gepland koffieconcert met "Vox 
Populi" ging in eerste instantie niet door. maar wel pas op 2 8  maart 1982 in 
het Veerhuis tesamen met het Jongerenkoor uit Stampersgat. Het oudste lid, 
mevr. Aarts-Ernest overlijdt in de tijd dat haar zoon Pater Anton Aarts vanuit 
Afrika hier zijn zilveren feest wilde vieren.@a vele jaren repetities in de refter 
van het "broederhuis" en soms in een klaslokaal en het St. Joseph-pension, het 
EHBO-lokaal, gaan ze nu naar een lokaal in het nieuwe Parochiecentrum [voor 
malige bibliotheekruimte].~esloten wordt dat de zangers vanaf januari 1984 
des maandags een haif uur vroeger beginnen met een extra repetitie met 
Gregoriaans. Solesmes dus! Gezamenlijk gaan ze naar de Stoelemat in Bergen 
op Zoom voor de Operette "La vie Parisienne". Din Ernest en Pietje Boden 
krijgen de zilveren speld, de bronzen onderscheiding gaat naar de dames 
Theunissen, Timmermans en Verhaart. Ook de heer Oomen viert zijn eerste 
jubileum in dit gezelschap: 12% jaar dirigent.@ondag 14 oktober 1984 is er 
een "gastkoor" in onze kerk: het Dameskoor uit Heerle o.l.v. Diny v. Ginneken- 
v.d. Heijden. De jaarlijkse regionale korenavonden in de Moeder Gods-kerk in 
Roosendaal wordt ook door Gastel steeds bezocht en er wordt meegezongen. 
De heren  akkerm mans en van der Heijden gaan het repetitie-lokaal versieren 
met schilderijen en wandplatenEn scherpe bewoordingen protesteert secr. van 
Ginneken tegen de verslaggeving in Brabants Nieuwsblad, waar op de eerste 
pagina wel wordt gerept over een kanarie-tentoonstelling, maar waarin door de 
krant het 25-jarig bestaan van het dameskoor geheel wordt genegeerd. "Maar 
een groep dames, die in die 25 jaar zo'n slordige 3000 missen hebben 
gezongen is schijnbaar geen prectatie".@ het dameskoor bestaat in 1985 
25  jaar en nog 4 dames jubileren mee, nl. Nell Akkermans, Diny van Ginneken- 
Van der Heijden, Truus Hoefsloot en Lies Manje. Terecht de zilveren medaille 
voor deze dames.k  okt. 1986 beeindigt Jos van Ginneken zijn functie als 
secretaris en in een slotwoord schrijft hij: "Met 19 jaar secretariaat met veel 
veranderingen op het koor werd het tijd om op te stappen. Alles slikken werd 
op den duur onmogelijk! Moge dit notulenboek bij de volgende secretaris in 
goede handen zijn, want een boek van 1 1 2  jaar oud mag nooit verloren gaan." 
"En het moet gezegd. hij volbracht zijn taak met verve!kjn opvolger wordt Paul 
van der ~eijden.Een zoveelste voorstel om wat meer eenheid te brengen in de 
kleding tijdens het zingen wordt niet gerealiseerd; practische, maar ook 
gevoelsargumenten beletten de uitvoering ervan.@et 6Djarig jubileum van G. 
Balemans werd gevierd op 26 april 1987. Op het Ceciliafeest dit jaar heeft 
P.F.A. Akkermans zijn 50-jarig jubileum. Een nieuwe activiteit wordt begonnen 
op 17 december 1987: het koor gaat bij een kerstviering in de woongemeen- 

70 HEEMKUNDEKRING HET LAND VAN GASTEL 



schap "Hoge Brug" in Roosendaal zingen. Ook verschillende volgende jaren 
wordt dit gedaan. De echtpaarleden dhr. en mevr. van Gils-Akkermans hebben 
daar een begeleidende functie.Ever de orgel-perikelen wordt steeds gespro- 
ken, ook in de bestuursvergaderingen. Het is een heet hangijzer en een 
financieel probleem. Nogmaals wordt gesuggereerd om het grote oude orgel 
op het hoogkoor weer te gaan gebruiken. Maar om dan de zangers beneden 
goed te begeleiden was moeilijk en er zijn dan wellicht kop-telefoons nodig. Bo- 
vendien moet er nog al wat gesleuteld worden aan het instrument. Dirigent J. 
Oomen verricht nogal eens eigenhandig wat herstelwerk, maar eigenlijk is er 
een echte restauratie nodig. Hij krijgt wel het verzoek om uit te kijken naar een 
ander of nieuw orgel voor de begeleiding beneden. m e  operette "lm weissen 
Rossel" in Roosendaal wordt bezocht op 1 6  sept. Het is altijd een essentieel 
onderdeel van gezamenlijke uitjes: het beluisteren van andere koren. Leerzaam 
en ontspannend. Er wordt weer een mis gezongen in Huize Charitas te 
Roosendaal. Deken A. van Hassel viert zijn 5Qarig lidmaatschapsfeest, nov. 
1988.Bet  150jarig bestaan van de Broederorde in Mechelen, vele broeders 
hadden vanaf 1920 goede diensten bewezen aan het koor, wordt door een 
afvaardiging bijgewoond en aldaar meegevierd. En hier wordt een speciale Mis 
gezongen door het Gastelse Koor. Ook wordt spontaan medewerking verleend 
aan de verloting van de aktie "Het lot van de ~oren".Endelijk verschijnt een 
modelreglement van de ~ re~or iusveren i~ in~ .@ het voorjaar 1988 wordt het 
grote podium voor de communie-banken, dat daar al jaren diende als plaats 
voor het vooruitgeschoven altaar, afgebroken. Dat was al de wens van velen, 
maar de komst van de Kerkepad-aktie van de NCRV op 25 juni en 2 juli 1988, 
bespoedigt dit en de prachtige marmeren communie-banken en de ervoor 
liggende rnozaikvloer worden weer zichtbaar.Erie nieuwe leden melden zich: 
Michiel Ernest, Hans de Jong en mevr. De Jong-Bennaars. Tonny den Ouden- 
Nagtzaam is 25  jaar koorlid in nov. 1989 en wordt ook terecht onderscheiden. 
Jammer genoeg overlijdt zij kort daarna op 28  jan. 1990.Eet  40jarig pries- 
terfeest van Pastor Krijbolder wordt met veel zang opgeluisterd op 3 juni 
1990.Een door Gastel geclaimd orgel uit Bergen op Zoom wordt echter door 
de "Klok- en Orgelraad Nederland" afgewezen en dus wordt er weer verder 
gezocht. De heer J. Oomen, dirigent van het zangkoor wordt door de kerkelijke 
overheid geeerd met de zeldzame pauselijke onderscheiding van de St. 
Silvesterorde. Hij was inmiddels gekozen tot secretaris-penningmeester van de 
St. Gregoriusvereniging, een eervolle, maar zware functiespet repetitie-lokaal 
in het parochie-centrum wordt nu ook verhuurd aan het kinderdagverblijf. De 
inrichting daartoe komt niet ten goede aan de kwaliteit van het koorgeluid. 

'@egrijpelijk schrijft de secr. Paul van der Heijden in zijn jaarlijks verslag: "Wat 
moet ik schrijven over het afgelopen jaar, alle jaren dezelfde activiteiten, 
kerkdiensten, vergaderingen en jubilea." En zo was het. Het is steeds een 
herhaling van vorige jaren, met andere namen, dezelfde problemen: repetitie- 



lokaal, opkomst der leden en uitvoeringen. En het eeuwige orgel-probleem. 
p a a r  dit laatste probleem gaat plotseling verdwijnen. Het grote orgel wordt 
vergeten? en aan zijn lot overgelaten. Een grondige restauratie kost een 
kapitaal en is niet op te brengen. Beneden wordt een uitstekend orgel 
opgebouwd op een verhoogd podium op een zeer geschikte plaats in het 
zuidertransept, voor de eerste biechtstoel. In het mooie eikenhout zijn 12 
registers geplaatst en het kwam uit Zeeland. Hiermede kan de parochie jaren 
vooruit. Ook in het repetitielokaal is inmiddels een goed electronisch orgel 
verschenen. Het koor is er rijk mee. 

m e e r  volgen jubilea, het houdt niet op: mevr. HopstakenSchijvenaars [penn. 
meesteresse) mevr. Donkers-Hagenaars, beiden 25 jaar lid en mevr. 
Raaijmakersde Hoon, 12V2 jaar. Het jaar daarop mevr. van DongemMol 25 
jaar. b e t  50jarig priesterfeest van oudkapelaan J. Zegers, nu rector in 
Bornhem, wordt gaarne mee opgeluisterd door het zangkoor en het wordt een 
heel luisterijk feest, waarbij ook genoten wordt van de haute-quisine van de 
nonnetjes aldaar.Een groot verlies lijdt het koor door het overlijden van mevr, 
Diny van Ginneken-Van der Heijden. Zij was ook dirigente van het koor in Heerle 
en bestuurslid van de Regio-Vereniging. Zij had een zeer muzikaal gevoel en 
een mooie altstem en zij zong vele duetten met mevr. Verhaart-Verbeek. g2 
mei 1991 wisselden de koren van Stampersgat en Gastel van plaats bij het 
zingen van de H. ~ i s . E r  komt een nieuw zes-kantig marmeren altaar, een 
geschenk van de parochie bij gelegenheid van het 40jarig jubileum van pastor 
Krijbolder. Ook de vloer wordt daarvoor opgevijzeld.Een organisatorische 
verbetering is, dat deken A. van Hassel nu ook voorzitter wordt van het koor 
i. p.v. vicevoorzitter. De pastor beperkt zich tot liturgische zaken en adviezen. 
Het bestuur wordt aangevuld met mevr. C. Verhaart-Verbeek en Din Ernest. 
Piet Boden, die eerst lid was geweest in Wouw, is 5 0  jaar koorlid en wordt 
geeerd met een gouden medaille. E worden ondertussen twee jongerenkoren 
opgericht, "Regenboog" en een jeugdkoor, de "St. Laurentiusserafijntjes". 
Pastor F. Vermeulen regelt de oprichting.&middels is er een beter repetitie- 
lokaal ingericht op de eerste etage van het parochie-centrum. Het is goed 
betimmerd met houtwerk tegen het dakplafond en het geluid Mink er sympa- 
thieker dan beneden, waar het nogal galmde. De koorleden moeten er wel 
twee trappen voor op, maar later wordt er met medewerking van het kerkkoor 
een traplift aangebracht, een luxe die goed van pas komt@et nieuwe altaar en 
orgel wordt ingewijd op 23 mei 1993 door bisschop Ernst. De drie koren 
treden bij die gelegenheid gezamenlijk op. Op 3 okt. komt het koor van de 
Maria-kerk uit Breda hier zingen tijdens de Hoogmis. Het Gastelse koor had 
enkele weken geleden in Breda opgetreden. Dhr. N. Roebroeks is in 1994 40 
jaar koorlid en mevr. E. Theunissen-Borm 25 jaar. Ook hun onderscheidingen 
zijn verdiend. Op een wordt weer eens gezongen in de kapel van Huize 
Charitas in de oudste gegevens van het zangkoor in het 
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van links naar rechts o.a. mevr. Van Dongen, G. Vooghde, mevr. Kemps, P.F.A. 
Akkermans, mevr. P.Akkermans, mevr. Hopstaken en mevr. van Meer. 

Bovenste rij van links naar rechts: 
N. Roebroeks, mevr. Van Merrienboer, C. van Gils, J. Boden, mevr. Verstraten, , 
mevr. Van Sprundel, mevr. Rijsdijk, mevr. Van Gils, mevr. Touw en J. Blommerde. 
Middelste rij [staande] van links naar rechts: 
Mevr. van Dongen, J. de Bont, mevr. Bus, mevr. Raaijmakers, mevr. Schijvenaars, 
mevr. Masseurs, mevr. Van Meer, mevr. Hoefsloot, mevr. Van Hassel, mevr. Kools, 
mevr. Theunissen en mevr. Ernest 
Onderste rij [zittend] van links naar rechts: 
P. Akkermans, J. v.d. Berg, D. Ernest, mevr. Hopstaken, A. van Hassel, mevr. 
Verhaart, P. v.d. Heyden en J. Oomen [dirigent] 
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grote notulenboek van 1869 zijn, wordt het 125-jarig bestaan van dit "Zangge- 
zelschap" met enige luister en een feest gevierd in 1 9 9 4 . k  aanvangstijden 
van de H. Missen worden veranderd. In plaats van 9.30 uur en 1 1 .O0 uur, 
komt er een H. Mis om 10. 00 uur. Dit houdt verband met het teruglopend 
kerkbezoek en het ebrek aan priesterS.Es secr. noemt zijn jaarverslag 1993- 
1994 rimpelloos. k en groot verlies lijdt het koor bij het overlijden van deze 
secretaris op 1 febr. 1996. Hij was een enthousiast koorlid en een serieus 
secretaris met principiele opvattingen over geloof en kerkmmver de jaren 1921 
tot 1952  wordt er echter niet zoveel verteld in de notulen. Alleen de heer Ant. 
Buijs zet in 1951 enkele activiteiten van die jaren op papier.roch zijn er nog 
een drietal personen, die verdiensten hadden voor het koor en die vermeld 
moeten worden, al is het maar schematisch. Dat zijn: Kees Willemen, Herman 
van Poll en Br. Gerard Oomen. Dhr. Willemen was onderwijzer en ook zeer 
muzikaal. Hij had ook een functie in "Gastels Fanfare". In het koor was hij zowel 
zanger als dirigent. Hij verving dan br. Canisius. Hij kon ook orgel spelen. Zijn 
leiding was didactisch en punctueel.[Dhr. H. van Poll kwam uit Roosendaal en 
heeft ook een tijd de dirigeerstok gehanteerd. Hij deed dat heel conscientieus 
en heel gevoelig. Ook van hem hebben de zangers veel geleerd. Broeder 
Gerard was van dezelfde orde als Br. Canisius. Hij diende het koor met veel 
ijver zowel als zanger als organist. Hij was het, die jarenlang als organist en 
zanger de dagelijkse drie H. Missen opluisterde, die contractueel voor de 
overledenen moesten worden gezongen. Een zware opdracht, meestal alleen. 
Hij was het die rond de oorlogsjaren een drietal kinderoperettes heeft laten 
opvoeren in de Harmoniezaal met een orkest en veel decors. Nog dient 
vermeld te worden de zanger Ant. van den Eijnden (1901-1962) die een 
gevoelige baritonstem had en vele solo's heeft gezongen. Zoals de solo uit de 
H. Mis "De Profundis" van Reiniers, die speciaal was gecomponeerd voor 
kerkelijke rouwdiensten. De mooie solo uit het "Offertorium" werd dan zeer 
gevoelig vertolkt door de tenor Adr. ~kkermans.@t verhaal over het kerkkoor 
is inderdaad soms "eentonig" geworden. De secretaris vermeldt dit soms in 
zijn verslag. Maar het moest worden geboekstaafd in de notulen en ze deden 
het! En vele jaren lang, gelukkig. Want het zangkoor is een oud en blijvend 
gezelschap, onmisbaar voor de vieringen in de kerkgemeenschap. Ook nu nog 
in 1996! 

Oud Gastel, sept.-okt. 1996. 
P.F. A. Akkermans. 
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E DUVEL IS ounr 
. . 

els Oucisten in l996 qn&ot en met november 199a 
Geboortedatum- Adrec 
04-04-1 902 mevr. Adriana Vergouwen-Antonissen Kralen 28  
04-07-1 903 dhr. Wilhelmus Tak Beemd 206 
17-04-1 904 mevr. Johanna Masseurs-Nuyten Koelestraat 28  
28-05-1 905 mevr. Cornelia van Rijsbergen-Van Oosterhout Beemd 124 
04-06-1 905 mevr. Maria Schoonen de Vugt Beemd 236 
21 -1 1-1 906 mevr. Petronella van Baal Danen Rijpersweg 7 2  
28-1 1-1 906 mevr. Adriana Engelen-Timmermans Beemd 128 
1603-1 907 mevr. Helena Rommers-Van Oorschot Beemd 222 
1 7-06-1 907 mevr Petronella Timmermans-Thijs Beemd 214 
16437-1 907 dhr. Henricus Mastboom Dorpsstraat 44 

De lijst van de tien oudsten, zoals die is geplaatst in jaarboek 1994 is danig 
veranderd, In 1995 zijn deze veranderingen helaas niet opgenomen; vandaar 
dit overzicht tot en met november 1996: 

MAI Naam is overl~den o? 
Dhr. G. Corsmit 25 april 1995 
Dhr. G. Verbiest 24  september 1995 
Dhr. D. van Wortel I l oktober 1995 
Mevr. A. Danen-Van Lisdonk 2 4  oktober 1995 
Mevr. P. Jonkers-Van Aart 15 november 1995 
Mevr. H. Mies-Cornelissen 21 maart 1996 

De overigen, die niet meer op de lijst voorkomen, zijn verhuisd naar verzor- 
gingscentrum De Zellebergen, t.w.: Mevr. A. van Kalmthout-Mulders 

Mevr. A. Meeuwissen-Mulders 
Mevr. E. van Zundert-Van de Kasteele 
Mevr. P. van Nijnatten-Hermes [ t ]  

Dit jaar zijn enkele leden van onze vereniging overleden: 
Op 1 februari overleed dhr. P. van der Heyden. Hij was jarenlang lid van 

het Sint Laurentiuskerkkoor en schreef daarover enkele jaren terug een artikel 
in ons jaarboek. 

Op 25 februari overleed G. van Opdorp-Voogden beter bekend als Truike 
Vooghden 

Op 25  maart overleed dhr. A. Damen. Hij leefde sterk mee met het 
heem van Gastel. 

Op 2 8  mei overleed dhr. J. Moerings. Hij werd ter aarde besteld met 
een paardenlijkkoets, naar de trend van zijn hobby, de paardensport waarbij hij 
zeer actief was. Hij was medeoprichter van de Heerjansruiters. 

Op 21 november overleed Adr. Lambregts. Hij was jarenlang het gezicht 
van de [Laurentius-]Klok. 
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IN MEMORIAM MARTINUS JOANMES MARIA VAN NISPEN [ l  922-1 996) 
In de nacht van 22  oktober 
1996 overleed plotseling 
Tinus van Nispen, ons ge- 
waardeerd medelid van de 
Heemkundekring en speciaal 
van de Reiscommissie. Hij 
was woonachtig te Hoeven. 
Tinus was op 6 juli 1922 
geboren in Oud Gastel, waar 
zijn vader een timmerbedrijf 
had in de Dorpsstraat. Hierin 
was Tinus ook korte tijd zelf 
werkzaam, waarna hij rond 
1940 bij de P.T.T. terecht 
kwam. Zijn baas was toen de 
in Gastel welbekende post- 
directeur, de heer Toon Buijs. 
Hij leerde zijn toekomstige 
vrouw Riet van Merrienboer 
kennen, die in de oorlog 
[ l  944) vanuit Flakkee in 
Gastel was geevacueerd. Ook 
was hij later heel actief in het 
Katholiek Thuisfront voor de 
vele Gastelse jongens, die in 
Indie verbleven. En Tinus 
speelde ook zijn partijtje mee 
in de Gastelse Harmonie. 

Kort na zijn huwelijkj1951] werd hij zelf postdirecteur in Standdaarbuiten en 
weer later trok hij naar het Zeeuws-Vlaamse Sluiskil, waar hij meer dan 22 jaar 
verbleef. In 1978 kwam hij naar Hoeven, waar hij tot zijn pensioen op 65-jarige 
leeftijd, het postdirecteurschap vervulde. Hun vijf kinderen waren inmiddels 
uitgevlogen over heel het land. 
Samen met zijn vrouw Riet genoot Tinus na zijn pensionering met volle teugen 
van zijn vrije tijd. Fietsen, wandelen, schilderen, samen op reis gaan enz. Ook 
was hij Gastelaar gebleven in hart en nieren. Tinus kende nog veel mensen van 
vroeger uit Gastel en daardoor was hij soms een goede hulp bij het invullen van 
namen bij het foto-archief van de heemkundekring. Heel actief was hij voor 
onze reiscommissie, iets organiseren deed hij graag. Mede dankzij hem 
mochten wij met de heemkundekring mooie uitstapjes maken in Nederland en 
naar Belgie of Engeland. Hij was altijd enthousiast en blij als iedereen het naar 
de zin had gehad. Ook had hij voor ieder een praatje en een opbeurend woord. 
De laatste reis die hij meemaakte, was naar Bokrijk. 
Kortom: we zullen Tinus dan ook heel erg missen in onze Heemkundekring. 
Wij hopen, dat zijn vrouw en kinderen troost zullen vinden voor dit grote 
verlies. Wij echter zullen Tinus blijven herinneren als een vriendelijk, meelevend 
en enthousiast lid van onze Heemkundekring en de Reiscommissie. En als een 
echte Gastelse contente mens. Dat hij ruste in vrede. 
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erview met Ga 
mevr A. Vergouwen - Antomssm 

Op 21 oktober gingen F. van Merrienboer en P. Peeters van Heemkundekring 
Het Land van Gastel op bezoek bij mevrouw A. Vergouwen - Antonissen . 
De weg voerde ons richting Oudenbosch, net voorbij het viaduct Craaling, 
alwaar op Kralen 28  al weer meer dan 70 jaar mevr. A. [Adriana] Vergouwen 
woonachtig is. Ze woont daar in een boerenwoning, vlak langs de provinciale 
weg. Naast deze woning was eertijds een schuur, die nu verbouwd is tot ook 
een woning, waar haar zoon Jos met zijn echtgenote woont. 
Het is daar landelijk wonen, met aan de achterzijde een ruim zicht op akkers 
en weilanden. Rondom de woningen een ruime tuin, kortom een plekje met 
ruimte, waarvan Adriana nog steeds geniet. 
Je bent daar altijd welkom en de koffie staat klaar voor degenen, die haar een 
bezoek brengen. En ze houdt van bezoek. Je komt er tijd tekort, want ze weet 
het hare wel te vertellen en met haar ruim 94 jaar kun je het nog heel goed 
met haar hebben over "de goede oude tijd?", die voor haar niet altijd zo goed 
was. 
Ook was aanwezig haar zoon Jan, beter bekend als broeder Servaas van de 
broeders van Scheppers uit de Kerkstraat. Dat was maar voor het geval dat 
moeder niet meer zo goed het woord zou kunnen doen, maar dat viel alleszins 
mee. 

. . 
ar jeugd thuis in Rucphen 

Adriana Johanna Antonissen werd als tweede dochter geboren te Rucphen op 
4 april 1902. Ze was de dochter van Adrianus Antonis Antonissen en Maria 
Elisabeth Damen, afkomstig uit Wouw. 
Ze woonden daar in Rucphen aan de bangendijkse straat op een boerderij, 
tegen het grondgebied aan van Roosendaal, nabij de "Oliepot". 
Boven haar was in het gezin: Rika en na haar kwamen nog Trees, Marie, 
Nelie, Piet, Jo, Gor, Dien en Lies, kortom een echt Rooms gezin met een 
talrijke kinderschaar zoals dat in die tijd in ons zuiden gebruikelijk was. 
Van deze kinderen zijn nog in leven: Cor, Dien, Lies en vanzelfsprekend Adriana 
zelf. 'q 

Ze ging in Rucphen naar de Martinusschool, gelegen aan de Martinusstraat 
nabij de Sint Martinuskerk. Er waren daar de zusters van de congregatie uit 
Oudenbosch. Die zusters woonden in een Woostertje bij de school. Zoals al 
verteld woonde Adriana op een boerderij. Dat was op meer dan een uur lopen 
van de school vandaan en ze ging daar te voet op Wompen naar toe. Ze kent 
van die school nog een paar zusters nl. Veneranda, die was voor het leren, 
Utmunda was voor het handwerken, zuster Martha en Martien waren er "voor 
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Kralen 28, 
het woonhuis van 
mevr. Vergouwen-Antonissei 

Mevroi 
Vergou 
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t e  werken". De school is later afgebroken. Ze moest dan ook al heel gauw 
meehelpen op de boerderij, ook in het huishouden: "erpels schellen", kousen 
stoppen, breien enz . Ze leerde dat op school. 
Voordat ze naar school ging moest ze eerst naar de kerk naar de H. Mis. 
Haar communie deed ze in Rucphen. Ze was een van de eersten, die de Weine 
communie deed op 7-jarige leeftijd. Bij die communie werd gestrooid met 
strooisel, geknipt van krantenpapier. Ze was gekleed in een mooie witte jurk en 
een sluier. Op het feestmenu stond brood met ham. 
In de zesde klas deed ze haar plechtige communie. Omdat ze een van de 
oudste was, moest ze "erpels rooien, peeen steken en op het graanveld achter 
de pik". Ze moest dan het graan dat gemaaid [gepikt] was opbinden. 
Ze was niet naar de bewaarschool gegaan, want dat kostte teveel geld. Op de 
lagere school doorliep ze de jaren zonder te  blijven zitten, Ze kon naar haar 
zeggen goed leren. Daarna ging ze een tijdje naar de naaischool, totdat in 
1914 de mobilisatie van het Nederlandse leger werd uitgeroepen. Toen waren 
de leslokalen nodig voor de huisvesting van de militairen. 
Op de boerderij zelf kregen ze in 1914 Belgische vluchtelingen uit Lier, zodat 
die periode op haar diepe indruk gemaakt heeft. 
Toch was er na school ondanks het vele werk op de boerderij nog wel tijd voor 
spelletjes zoals knikkeren, pikkelen, touwtje springen en "touteren", met een 
touw en een baalzak als zitplaats in de schuur. Ook deden ze het spel "duveltje 
in het karspoor", een soort krijgertje. 
Ook toen al kwam in december de goedheiligman. Ze kregen dan een lei, 
griffels, een schrift en een sponzedoos. 
Daar was geen tijd om liedjes te zingen "Dan broken de koeien los". De klomp 
werd wel gezet met een pee erin. 
In de schoolvakantie waren de kinderen vrij van school maar dan was er thuis 
werk te  doen in de oogsttijd. 
Toch ging de familie weleens op pad. Dan reden ze met "het gerij" een rijtuig 
naar de markt in Roosendaal en de grootouders in Wouw. Op woensdag- 
middag met Roosendaalse kermis reden ze ook daar naar toe. 
In Rucphen gingen ze te voet naar de kermis gewapend met een dubbeltje. 
's Avonds werd het rozenhoedje gebeden. "Op oons knieen voor de stoel". 
Na de schooljaren moest Adriana thuis blijven om op de boerderij t e  helpen. Op 
het land en in de stal. Ze hadden twaalf koeien, vijf varkens, kippen en eenden. 
In het najaar werden er twee varkens geslacht door ene Schrauwen uit 
Rucphen en zo hadden ze dan vlees. De varkensblaas werd bewaard, het spek 
ging in de kuip met pekel en de "pezerik" werd bewaard om messen e.d. mee 
in te  smeren. Rundvlees kwam er alleen als er een koe was doodgegaan. Dat 
rundvlees vond ze een lekkernij. 
De kippen zorgden voor eieren. Dat waren er meestal meer dan ze zelf op 
aten. De rest was een soort ruilmiddel om stof voor kleding van te  kopen. 
De jongere zusjes ging in dienst bij andere mensen om daar huishoudelijk werk 
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te doen. 
In haar jeugd kon Adriana zich verplaatsen met een fiets. Ze kocht die voor 25 
gulden, geld dat ze met erwtenplukken had verdiend. 
Er werd ook al wel vastenavond gevierd. Dan aten ze pannenkoeken. 
Met nieuwjaar kwamen de mensen aan de deur om nieuwjaar te wensen. Met 
Driekoningen kregen ze weer bezoek van kinderen die een Driekoningenlied 
kwamen zingen tegen beloning van snoep of geld. 
Met Kerstmis kregen de kinderen chocolademelk met beschuit. Dan gingen ze 
om twaalf uur naar de nachtmis. 
De avonden werden doorgebracht met kaarten o.a. rikken, petoeten en 
eenentwintigen. 
Het is ook in haar jeugdjaren geweest dat ze het eerste vliegtuig zag. Dat was 
van de destijds bekende Belgische piloot Jan Olieslagers. Daarover werd 
gezongen: Als olieslagers dood gaat. 

Dan krijgen we misschien. 
De helft van zijn centen. 
En ook zijn vliegmachien! 

Ver-d en huw&& .. . . 
Op een zondagmiddag kwamen er enkele jongens uit Gastel voorbij haar 
ouderlijk huis. Op de pad lagen wat spijkertjes en een van die jongens, Toon 
Wagemakers uit de Kralen, kwam een lekke band oppompen. 
Zo is het contact gekomen tussen Toon en Adriana. Vader en moeder Antonis- 
sen waren al gauw akkoord met de verkering en zo gingen ze dan op zondag 
uit. Soms naar de kermis, maar van een gulden kermisgeld van Toon viel niet 
veel te doen. 
Toon woonde en werkte op een boerderij op de Kralen. Hij kreeg van zijn vader 
een stuk grond en bouwde daar voor f. 4500,- een boerderij, hetzelfde 
gebouw waarin Adriana nu nog woont. In 1922 was de boerderij gereed en op 
13 juli trouwden Toon en Adriana (door haar man Jaan genoemd, omdat 
Adriana zo'n lange naam was). 
In de buurt wonen nu nog verschillende gezinnen Wagemakers. 
De trouwerij vond plaats in Rucphen. Eerst in het gemeentehuis en later om 
negen uur in de kerk. Na de huwelijksplechtigheid was er nog tijd voor een 
"bakske koffie" bij Merijn Verpaalen, een cafe in Rucphen, en daarna gingen de 
meeste familieleden weer snel naar het werk. Het bruidje was gekleed in een 
jurk gemaakt van zwarte stof. 
Met haar man samen gingen ze naast het boerenwerk in de steenkolenhandel. 
In het begin had ze "vaart", ze ging dan boven op zolder voor het raam staan 
kijken, of ze de Rucphense bomen niet zag. 
In het begin was er geen waterleiding. Men was aangewezen op de pomp. Ook 
elektriciteit was daar nog niet. 
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In dit 
1. 
2 

3 

4. 

huwelijk werden de volgende kinderen geboren: 
Wilhelmina [Mina] op 16 oktober 1 9 2 2  . Zij stierf op 8 januari 1923. 
Antonius [Toon] Adrianus op 24 november 1923. Hij trouwde later met 
Christina [Stien) Verstraten. Zij kregen twee kinderen en weer twee 
W einkinderen. 
Toon werkte als "rijer" op de boerderij van Brocatus aan Gastelse Dijk 
Zuid. Later werd hij kwaliteitscontroleur bij Philips en daarna nog bij een 
ander bedrijf. 
Maria (Marie] Elisabeth op 13 februari 1926. Zij trouwde later met 
haar oom Jacobus Wagemakers. Zij kregen 7 kinderen en 8 kleinkinde- 
ren. Zij woonden op een boerderij aan de Kralen. Wilhelmina overleed in 
1995. 
Johannes [Jan] en een levenloos kind op 12 april 1927. Jan werkte op 
de boerderij van Theo Brocatus aan de Gastelse Dijk voor een dubbeltje 
per uur. Later ging hij bij Koenraad op Kuivezand werken. Hij moest na 
de oorlog voor zijn militaire dienst naar Nederlands Indie en is daarna in 
1950 in het klooster getreden bij de Broeders van Scheppers en woont 
momenteel met zijn medebroeder Louis op Kerkstraat 67a te  Oud 
Gastel. [Zijn belevenissen in Indie wordt in verschillende afleveringen 
beschreven in de jaarboeken van Heemkundekring Het Land van Gastel]. 

De kinderen werden allemaal thuis geboren. Daarbij was baker Kee Speek 
aanwezig. Bij Jos, die later geboren werd, was Marie Bruyninkx de baker. 

Het huwelijksgeluk van Adriana met Toon was geen 
lang leven beschoren want al na enkele jaren kreeg 
Toon T.B.C.. Op het erf kwam een "TBGhokje. een 

Bid voor de  ziel van zaliger 

Antonius Wagemakers 
soort cabine op een draaischijf met veel ventilatie, 

Echtgenoot van waarmee de ramen "op de zon" gedraaid konden 
Adrlana Johanna Antonlssen ' 

worden. Adriana verzorgde haar man, maar in die 
tijd was TBC een ziekte die meestal fataal afliep. Zo 
ook bij Toon, die dan ook op 27 november 1927 
overleed. Sociale bijstand was er in die tijd niet. 
Toch kreeg Adriana geld als ondersteuning en wel 
f. 5,- van de gemeente en f. 2,- van de parochie. 
Voor de rest moest ze met haar kinderen leven 
van de opbrengst van haar boerderij. 
Enkele jaren later ging ze om land bij Rie Broos. 
Die kende Josephus Vergouwen en vroeg of die 
niets voor haar was. Ze ging akkoord en trouwde 
in 1930 met hem. Josephus woonde in de "Kerne- 

melkstraat". Hij was een broer van Cornelis [Nil] Vergouwen, de "piccoloboer" 
[ijscoventer]. Met Sjef is ze 23 jaar getrouwd geweest. Hij stierf op 10 
november 1952 ten gevolge van phleurites met als complicatie trombose. 
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Niets is zekerder dan d e  dood, niets on- 
zekerder dan 't uur van sterven. 

Gedenk in  uw godvruchtige gebeden, d e  
Ziel van Zaliger 

JOSEPHUS VERGOUWEN 
Echtgenoot van 

Adr!ana Johanna Antonissen, 
geboien t e  Oud-Gastel, 6 Jan. 1904, aldaar 

overleden 10 November 1952. 
Voorzien van het H. Oliesel. 

Mij? kwaal was ongeneeslijk, ik heb 
rtelijke dagen en droevige nachten 
nd. Ik  heb  gezegd: Heer, doe met 

volgens uw heiligen Wil. 
dood der rechtvaardigen is kosthaar; 

zij is het einde van d e  benauwdheden en 
smarten; de  deur van den hemel en bet 
begin van d e  zaligheid. 
D e  goede strijd heeft hij gestreden, het 
geloof bewaard. Met vertrouwen mag hij 
d e  kroon der gerechtigheid verwachten. 
Dierbare Echtgenote, heb dank voor uw 
onvergetelijke zorg e n  liefde. Blijft niet 
bedroefd over ons plotseling scheiden, 
want eenmaal zien we  elkander terug in  
den hemel. 
~ e l i 6 E d e  Kinderen. gaarne was ik nog bij 
u gebleven, God heeft het anders gewild 
e n  wat Hij doet is goed. Blijft eensgezind 
e n  goed voor elkander, speciaal voor 
moeder. Troost haar door uw oprechte 
liefde. 
Eerw. Zoon, wees mij indachtig bij u w  
H.Communien e n  bij uw kloosterlijkgebed. 

' Mijn 1ezu.s barmhartigheid. 
Zoet Hart  van Marla. wees mijn heil. 

H. T a k  -,Koster - Oud-Gastel. 

In dit huwelijk zijn op 3 juni 1931 ook nog twee 
kinderen geboren. nl. Cornelia en Adrianus [Jos]. 
Cornelia is overleden op 7 februari 1932. Jos 
woont met zijn echtgenote naast Adriana in de 
verbouwde schuur. 
In 1935 brandde de schuur, die vast aan het huis 
gebouwd was, af. Gelukkig bleef het huis gespaard 
en kon er een nieuwe schuur gebouwd worden van 
de verzekeringscenten. 

se leven 
Voor de dagelijkse boodschappen kwam Janus van 
der Vorst uit "De Zeg" langs. Die werd betaald met 
eieren. Ook verkochten ze eieren voor f. 1.75 per 
100 stuks. Later kwam Tak langs met brood. 
In de buurt was er een winkel van Van Rijsbergen 
en bakker Heynen. Ook waren er een paar cafes: 

Van Gastel en Bierbooms. In dat cafe werd na de oorlog de Kuivezandse Revue 
opgevoerd met o.a. Quirijn Koevoets. - 
Het eerste wat ze van de oorlog merkten, was dat ze vliegtuigen over zagen 
vliegen. Kort erop werd van buurman Rie Broos een fiets meegenomen. De 
Duitsers kwamen in de schuur voor inkwartiering. Er lagen veel soldaten in de 
schuur. Die gebruikten kaarsen voor verlichting en dat was brandgevaarlijk. 
Tegen het eind van de oorlog heeft het gezin nog enkele keren in een schuilkel- 
der gezeten. Deze was gemaakt in een sloot van wat musterdhout.- Ze namen 
gehakt mee om daar op te eten. 
Voordat de Engelsen hen kwamen bevrijden werden er nog tankversperringen 
gegraven waarbij ook H. Mastboom te werk gesteld was. In het land werden 
zgn. "Rommelasperges", palen, gezet om te voorkomen dat er vliegtuigen 
zouden landen. Ook bleven ze op de hoogte van wat er in de wereld gebeurde 
doordat overbuurman Baten naar de radio luisterde. 
Op een dag kwamen er pantserwagens met oranje doeken. Ze dachten dat het 
op de Duitsers veroverde voertuigen waren maar het waren toch Duitsers. 
Na de bevrijding kwamen er veel V-l's en V-2's overgevlogen. Een ervan stortte 
neer op het "Hoogbosch". Jan was daar stiekem naar toe gegaan en had nog 
een staaf in zijn hand gehad. Met deze staaf was iemand van de familie van 
Nijnatten naar huis gegaan. Ze hadden die staaf in de wasketel gelegd en deze 
explodeerde later met noodlottige gevolgen voor de familie van Nijnatten. 
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D s  
Verschillende keren is Adriana geopereerd en nu heeft ze nog wel wat 
ouderdomskwaaltjes. Zo is ze aan een oor doof. Ook haar ogen willen niet 
meer zo heel goed. Ze gaan verslijten. Het lezen gaat niet meer. Wel schrijft 
ze nog altijd de boodschappen op, die haar schoondochter om de veertien 
dagen voor haar meebrengt. T.V. kijken lukt nog wel, maar het is voor haar 
niet meer zo goed te  volgen. Haar schoondochter Dien, die naast haar woont, 
zorgt voor het huishouden, zoals eten koken. Voor het poetsen komt weer 
iemand anders. Voor de dagelijkse verzorging komt er een zuster van het Wit- 
Gele kruis. 
Ze gaat al jaren achtereen naar het ziekentriduum. Ook gaat ze elk jaar mee 
naar het Ossekopke. Alleen dit jaar moest ze om gezondheidsredenen verstek 
laten gaan. 
Sinds korte tijd gaat ze ook twee keer per week naar het Steunpunt voor 
ouderen. Daarover is ze vol lof en ze wil dan ook van deze gelegenheid haar 
dank uitspreken voor de opvang die haar daar bereid wordt. Ze heeft spijt dat 
ze daar niet al eerder naar toe ging. 
Op vakantie gaan was er voor haar nooit bij. De enige keer dat ze op reis ging, 
was met de broeders naar Lourdes. Van die reis heeft ze zeer genoten, maar 
ze was weer blij toen ze thuis aankwam. Ze was blij dat ze "het schouwke weer 
zag roken". Haar leuze is dan ook: Oost west thuis best. Ze zou daarom graag 
in haar huis blijven wonen. 
Ze vindt het wel "leutig" om oud te  worden, maar alle bekenden gaan weg en 
dat is minder "leutig". 
Adriana wil nog wel ouder worden en haar streven is om de honderd te halen. 
Wij van Heemkundekring Het Land van Gastel hopen dat het haar zal lukken, 
zodat we na ruim veertig jaar weer eens een honderdjarige in het Gastelse 
hebben, tenminste als ze voor die tijd niet naar de Zellebergen gaat zoals al 
menig oudere uit Gastel gedaan heeft. 
Maar dan blijft ze in elk geval in onze gemeente Halderberge. De komst van die 
gemeente ziet ze echter niet zo zitten. Ze is bang dat de voor haar vertrouwde 
gemeentebestuurders zullen verdwijnen. 
We wensen haar to t  slot nog een goede oude dag in gezondheid. 

F. van Merrienboer en P. Peeters. 

Voor gegevens van de familie hebben we dankbaar gebruik mogen maken van het boek: 
Wagemakers uit Meer [en West Brabant] door E. Wagemakers-Sanchez. 
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amenspraak vank&adantse Boe es Suus en Peer 

Feestwens uitgesproken ter gelegenheid van de toetreding van de honderdste 
Heemkundekring tot Brabants Heem. Te weten Stichting Heemkunde uit 
Moerdijk. 

In de donkere jaore van oorlog- en bezettingstijd 
kwamen enkele heemkundigen samenspannen. 
Ut waar ergens in Den Bosch en ze aare grote plannen. 

De liefde voor de Brabantse historie bracht ze bij mekaore. 
Een heemkundige vereniging oprichten wilden ze al vele jaore. 

Na lang vergaderen, gesteggel, gemaauw en gekaokel 
Kwam er een bestuur en liep Brabants Heem van staopel. 

Van dit leutige nieuws werd snel overal kond gedaon. 
En verschillende plaotselijke biengen gingen ontstaon. 

Mar door de bezetter wier dit gelijk teniet gedaan. 
Gelukkig is het werk toch ondergronds verder gegaon. 

En de mof had zijn lerzenhielen nog aamper gelicht. 
Of de diverse kriengen zagen alweer het daglicht. 

Ge zult Oe misschien afvraogen over wie we 't nou eigenlijk emmen? 
Luister nog effe goed dan zullen we oe tevrejen stemmen. 

Mensen van de Heemkunde leggen alles van de historie vast. 
En zullie zoeken alles op wat bij het Brabantse past. 

Gaget over pastoor dominie of allerhande folklore 
Als het aan zullie leet gaot er niks verloren. 

Alles wat er gebeurd is in het Brabantse laand. 
Mot van zullie bewaord worden en dat houwen ze in stand. 

Dat wordt ook amaol op pampier schriftelijk vastgeleed. 
En iedereen kan in almanak of tijdschrift lezen wat er is gezeed. 

In '1949 rolde ut tijdcchriift Brabants Heem van de pers. 
Daarbij is d'n Brabantse Almanak uit 1988 nog kaokelvers. 
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Den eerste die zich aansloot bij u t  Brabants Heem als krieng. 
Waar den Heemkundige Studiekring voor Boxtel en omgeving. 

Ze koesteren in Boxtel den beeldengroep De Geliefden aan d'r hart. 
En werken aan 't bewaoren van ouwe boerderijen gestaog en hard. 

Ook ut  kasteel Stapelen is 't dierbaard oord, ooit van de baron. 
En ut eilig bloedwonder bleft voor de krieng een rijke inspiraotiebron. 

De zilveren krieng waar "Op die Dunghen" uit het oostelijk gewest. 
Vroeger een vruchtbaar durp door de grote hopen mest. 

't schuttersgilde St Katrien blijft hopelijk in den Dungen nog lang aktief. 
En ook de Braobantse gezelligheid zijn de Moesboeren nog lief. 

De gouwe krieng Het Zuidkwartier komt uit Woensdrecht. 
Ze houdt de Brabantse Wal arstikke groen en levensecht. 

In Woensdrecht begon in oktober '44 West Braobants victorie. 
En ook spult daor Braobants roemruchte luchtvaarthistorie. 

Als tussendeurtje willen wij de 70e bieng niet vergeten. 
Da waar Het Land van Gaste1 motte weten. 

Ze zijn in Gastel beroemd door hun kennis in de regio-heemkundekwis. 
Hun museum In de drie Snoeken is niet mis! 

De 75e krieng waar de Vereniging van Sprang-Capelle en omgeving. 
Een verblijf in deze durpen aon de Langstraot is een hele beleving. 

De monumentaole Hervormde durpskerk daor die mag er wel wezen. 
En over schoenen en leer geeft die krieng ons veul te lezen. 

De krieng uit Moerdijk maokt vandaog ut honderdtal kornpleet 
Zij bestudeert het Moerdijkce in al zijn lief en leed. 

Moerdijk slaot de bekende brug van zuid naar noord. 
En ze mag zich ook koesteren als het Fatimabeevaortsoord. 

In vroeger jaoren waar Moerdijk een bekend veenwerkersoord. 
En Priens Jan Willen Friso verdronk er gewoon 't is ongehoord. 
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S: Om het hondertal te  vieren zijn we vandaog in Oirschot tesaom. 
Het is hier een echte eerlijkheid, niet alleen in naom. 

P: Ge bent in Oirschot altijd goed gezeten op dieje grote stoel. 
En in het Vrijthof is het altijd een stikgezellige boel. 

S: Jao ook deze avond is de ontvangst weer merakels goed. 
Jao ze weten in Oirschot wel steengoed hoe dat moet. 

P: Wij feliciteren Braobants Heem met deze 7 00 kringenschaor. 
En hopen op lange en goede vriendschapsbanden met elkaar. 

S: Door het dichten van de subsidiekraan aare we dit mekaant niet 
kunnen beleven. 
Want Braobants Heem zou hierdoor kans lopen te  gaon sneven. 

P: Gelukkig nam alles door praote en overleg een goed pad. 
Brabants Heem verschijnt verjongd met een schoon maondblad. 

S: Laoten we zo duorgaan tot in lengte van jaoren. 
Om onze Braobantse rijke heemkunde en historie te  bewaoren. 

P: Blijven we daorbij goeie maotjes mee de BRG. 
Dan doen we daor zeker ons voordeel mee. 

S: Wij hope dat ge ons braobants taoltje goed et verstaon 
Zo niet dan wor u t  tijd d i g e  u t  eens preot vortaon. 

P: Want tis een schaand vor oe eigen en jee1 de straot 
ak ik vraog, of oe hond bet akkem aai, niet verstoat 

P en S: Daarom zeggen we tot slot en al te saomen. 
Sante, salu, de groeten, oudoe en Aomen. 
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M 
Dit is het vervolg op eerdere artikelen uit de jaarboeken van onze Heemkunde- 
kring. Er is hierbij geput uit een 28-tal schoolschriften, waarin wijlen broeder 
Theophile Nijman zijn herinneringen heeft opgeschreven. Hij begon hiermee in 
1943. Vanaf 1944 zijn het dagboek-notities. Ze zijn hier letterlijk weergegeven, 
met soms een korte toelichting, tussen haakjes, mijnerzijds. 

F. VAN MERRIENBOER. 

Ik heb een week achter de rug, zoals ik er nog maar zelden een gehad heb. De 
voornaamste gebeurtenissen heb ik wel in een apart schrift staan, maar de 
zaak is te belangrijk en daarom kom ik er hier nog eens uitvoerig op terug, wat 
ik in een ander geschrift moeilijk kan doen. Die zaterdagavond [5 mei) hadden 
we dus een bestuursvergadering [van de luchtbeschermings- of blokploegen in 
de wijken). We deden eigenlijk net of er geen Oranjecomite bestond. Ik kwam 
daar wel een paar keer op terug, maar we waren geen van allen precies op de 
hoogte van de samenstelling van dit comite - wat onze eigen schuld was, want 
het Oranje boekje van 1938 sprak duidelijke taal -. Aangezien dit comite - zo 
redeneerden wij - nog niets van zich laten horen heeft moeten wij met onze 
blokploeg-organisatie maar begini-ien. 't Was eigenlijk zo. In dat Oranje-comitb 
zat Mr. Mastboom en ... de voorzitterszete: was vacant en als Mr. M. nu tot 
voorzitter gekozen werd, waar - naar mijn mening - veel kans toe bestond, hoe 
stond het dan met de burgemeester, die toch erevoorzitter moest zijn? De 
moeilijkheden tekenden zich in mijn geest duidelijk af. Maar nu moest ik tonen 
wie ik was en aan welke zijde ik stond. Dit heb ik gedaan en consequent 
volgehouden. Het was de eerste keer na lange tijd, dat we als bestuur van de 
Blokploegorganisatie samen kwamen. De burgemeester als erevoorzitter, ik 
als voorzittersecretaris - A. Timmermans is in dienst - C. van Sprundel, M. 
Aarssen, H. Waalwijk en kapelaan Siteur. Ik begon de vergadering met de 
burgemeester te danken voor alles wat hij voor de luchtbescherming gedaan 
had en hem nogmaals te feliciteren met zijn herbenoeming. Ik heb toen openlijk 
het gedrag van hen afgekeurd, die aan het konkelen waren. Op deze vergade 
ring viel het besluit, dat wij het initiatief zouden nemen om in Gastel een Oranje- 
vereniging op te richten en daarbij de blokploegen in te schakelen. Zondags- 
morgens ging reeds een circulairtje in zee en huis aan huis wist men toen, dat 
wij alle inwoners uitnodigden om 's maandags (7 mei] een algemene vergade- 
ring bij te wonen. Zondagsmiddags hoorde ik van verschillende zijden dat er 
onder de leden van het Oranjecomite een storm van verontwaardiging tegen 
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ons opging. Ik stapte daarop zelf naar de heer Reniers, secretaris van de 
bestaande Oranjevereniging, waar ook Tulmans zat, de vice-voorzitter. Ik 
speelde open kaart en gaf direct toe dat wij wat voorbarig geweest waren. Ook 
zij waren van plan burgemeester Hofland erevoorzitter te  maken, maar zij 
beseften geloof ik niet, dat zij moeilijkheden met Mr. Mastboom zouden krijgen. 
Het resultaat van deze bespreking was zeer goed. Wij waren beiden - het 
bestaande Oranje comite en het bestuur van de Blokpl. org. - bereid om samen 
te werken. Reniers zou den anderen morgen naar de heer Mastboom gaan en 
hem op de hoogte brengen. Dit is gebeurd en Mr. Mastboom zou zich terug- 
trekken, indien Hofland erevoorzitter werd. 
Doch in de namiddag liet hij weten dat hij toch op de vergadering zou komen. 
Wij zouden dan van 7 tot 8 uur een voorvergadering houden. Die maandag 
had ik het erg druk, want we moesten 175 jongens en mannen inkwartieren, 
die terug uit Duitsland kwamen. Om goed zeven uur kwamen de burgemeester, 
ik, de heren Aarssen, van Sprundel en Waalwijk in de Harmoniezaal [nu 
Kerkstraat 271, waar reeds Reniers, Mastboom en enkele andere leden van 
het comite aanwezig waren. Wij gingen op het toneel zitten en deden de 
gordijnen dicht. Hofland nam het woord en vertelde in het kort wat er gebeurd 
waszen wat de plannen waren. Mastboom antwoordde onmiddellijk. Hij laakte 
de handelwijze van ons bestuur maar pleitte toch voor samenwerking van beide 
comites om tot  een goed en groot feest te  komen. Dit was een goed begin en 
ik riep met enkele anderen: Bravo! Doch toen stelde hij een onmogelijke eis. Hij 
zei dat er een "burgemeesterskwestie" bestond. We hadden hier een 
burgemeester die zich in de oorlog niet goed gedragen heeft enz. Toen kwam 
er tussen beide heren een ruzie en een verwijten over en weer, waar we 
allemaal van schrokken. Ik vroeg wat Mr. M. nu eigenlijk wilde. Hij eiste dat de 
strijdende partijen zich terugtrokken, zolang de "kwestie" niet was opgelost. Ik 
antwoordde - de rest van de heren zweeg - dat voor ons de kwestie wel was 
opgelost, daar de burgemeester met Goede Vrijdag opnieuw in zijn ambt 
bevestigd was. Bovendien merkte ik op dat Mr. M. lid was van het oranje- 
comite en de burgemeester niet. Die was ook geen lid van de Blokpl. organisa- 
tie, alleen ere-voorzitter, wat we hem ook wilden maken van het Oranje-comite. 
Mr. Mastboom wilde van geen wijken weten. Ik heb nog afzonderlijk met hem 
gepraat, hij bleef bij zijn eis: beiden terugtrekken! Bovendien wilde hij dat we dit 
aan de vergadering, die aanstonds zou beginnen, bekend maakten. Daar kon 
natuurlijk geen sprake van zijn. Intussen waren ook de twee dominees [die voor 
de vergadering van 8 uur genodigd waren] op het toneel gekomen en maakten 
deze onverkwikkelijke scene mede. Er vielen harde woorden. Beide heren waren 
zowat woedend. Het liep tegen acht uur en men vond dat ik dadelijk de 
vergadering maar moest leiden, want wij hadden ze uitgeschreven! Hetgeen ik 
op me nam. Het gordijn ging open en wij stonden voor een stampvolle zaal. 
Het moet voor de bezoekers wel een eigenaardig gezicht geweest zijn, daar 
ongeveer 20 mensen met strakke gezichten en heterogene samenstelling te  
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zien zitten. En ik was het middelpunt van die zwijgende schare! Een agenda was 
er niet, hoe zal dit aflopen dacht ik, want feitelijk hebben we aan die mensen 
heel weinig te vertellen. De burgemeester, die erg opgewonden was, zei me 
- terwijl ik naar het spreekgestoelte ging - dat hij als hoofd van politie, zich het 
recht voorbehield te zeggen, wat hij wilde! Ik begon goed. Ik had in de haast 
nog gauw wat bij elkaar gezocht over de novemberdagen van 1813, toen de 
Fransen aftrokken! Ik had de zaal direct te pakken. Maar dat duurde hoogstens 
tien minuten. Doch ook de overige en heel de vergadering verliep schitterend. 
Ik heb nooit een betere vergadering geleid dan deze. Ik zei dat de twee hier 
aanwezige comites besloten hadden de handen ineen te slaan om een Oranje- 
vereniging te stichten en vroeg de vergadering, die het Gastelse volk vertegen- 
woordigde of zij aan ons - als voorlopig comite - hun steun kon geven. Dit 
geschiedde. Nog enkele afgevaardigden kwamen het comite vergroten enz. 
enz. Wij spraken over vorm van organisatie, over het a.s. feest, over financien 
en allerlei andere dingen. De stemming was uitstekend, de blokploegen werk- 
ten allen mee en dus hadden we direct en aantal buurtcomites. Een enkel blok 
stribbelde wat tegen, daar de bewoners de bestaande blokploeg niet geschikt 
achtten om die om te vormen tot een Oranjecomite. Er zaten daar nl. nog 
enkele Duitsgezinde mensen in, zoals J. van M. en P. L. - De van M., de L., de 
van K. en D. hebben altijd wat aparts ook vroeger al, natuurlijk niet allemaal-. 
Wij gaven op alles een antwoord, lieten de mensen lachen enz. Na de 
rondvraag kwam het voornaamste punt, althans voor hen, die de voorvergade- 
ring meegemaakt hadden. Ik zei dat het een oude gewoonte was, dat de 
burgemeester ere-voorzitter was van de Oranje-vereniging en vroeg Hofland of 
hij deze functie wou aanvaarden. Deze antwoordde dat hij dat volgaarne deed 
en beloofde dat hij zijn best zou doen de feesten te doen slagen. Toen steeg er 
een daverend applaus uit de zaal op en was Mr. M. - ook tengevolge van een 
prachtige rede die kapelaan Siteur had gehouden over naastenliefde, samen- 
werking enz. - geslagen. Hij zeide echter - gelukkig - niets en ik sloot met een 
kort woord de vergadering. De bestuursvergadering, die wij daarna hielden, 
woonde Mr. M. niet bij. Zonder iets te zeggen was hij heengegaan. Op deze 
bestuursvergadering stelde ik voor een nieuw bestuur te kiezen. Dit gebeurde 
en ik werd tot voorzitter gekozen. Het kon bijna niet anders! Zou er nu een con- 
flict ontstaan tussen mijn vriend Harry Mastboom en mij? Ik kon het nog niet 
geloven. Het bleek ook al gauw van niet, want zondag jl. hielden wij onze 
heemkundige avond in Stampersgat en hij was - zoals altijd - heel vriendelijk en 
voorkomend tegen mij en ik tegen hem. 
De M. blijven echter eigenaardige mensen. Wat zij voor hebben, moet 
gebeuren. Voor mij is het duidelijk dat H. nog altijd voelt, dat hij in 1940 
gepasseerd is als burgemeester. Verschillende mensen - en natuurlijk niet de 
eerste de beste - verzekerden mij, dat die schuld van zijn vader was, die de 
vooruitgang van Gastel gedurende geheel zijn ambtsperiode heeft tegengehou- 
den. Het is bekend genoeg, dat de oude heer Mastboom - hij leeft nog [l 945) - 
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veel verkeerde dingen gedaan heeft: tegenhouden en weigeren van alle 
mogelijke subsidie voor bewaar en lagere school, tegengaan van werkverschaf- 
fing en zijn periode zal later gebrandmerkt worden - zo zei mij dezer dagen een 
hoge geestelijke - als een der slechtste. Ook de geestelijkheid kan niet met 
burgemeester M. overweg. Ik heb nu nog onlangs het verwijt gehoord, dat wij 
[de broeders, vooral ikzelf] hem in 1938 ten onrechte gehuldigd hebben! De 
mensen verlangen hier hoegenaamd geen M. meer op de burgemeesterszetel. 
De feesten, die wij op touw gezet hebben, zijn goed gelukt. De verslagen zullen 
er wel van spreken. Dinsdag was het V.E.-dag, Victorie in Europa. Duitsland 
had eindelijk gecapituleerd. Ontzettend nieuws was dat, het dringt eigenlijk nu 
pas tot  je door. Om drie uur van die dag - op het ogenblik dat Churchill zou 
spreken - had er hier op het raadhuis een bijeenkomst plaats, waar de hier 
vertoevende Amerikaanse kolonel en de Canadese kapitein bij tegenwoordig 
waren. Zij werden ontvangen door de burgemeester, wethouder C. Melsen 
- Weth. J. van lersel laat zich heel de week nergens zien, wegens zijn felle 
oppositie tegen Hofland -, het gemeente-personeel, de pastoors van Gastel en 
Stampersgat, Prof. Deliepoort, ds. van der Horst en misschien: nog enkele 
anderen aanwezig waren. Ik heb gehoord, dat er gespeecht is, champagne 
gedronken enz. Op een gegeven moment zag ik de kolonel, de kapitein, de 
burgemeester en enkele anderen op het balkon van het raadhuis staan, terwijl 
de harmonie de volksliederen speelde. Daarna zijn de heren een bezoek gaan 
brengen aan de graven van de gesneuvelde soldaten in de Veerkensweg. Ik 
was niet uitgenodigd ... 's Woensdagavonds hadden we een vergadering van 
het Oranje-comite en er werd besloten vrijdag en zaterdag te feesten. 
Donderdags was het Hemelvaartsdag en wij - vooral ik - hadden het natuurlijk 
ontzettend druk met alles te  regelen. De dagen zijn goed verlopen, er waren 
spelen voor de kinderen, er was muziek en een geimproviseerd vuurwerk, er 
was vooral een "wilde optocht" met ongeveer 80 wagens. Met het uur steeg 
donderdags en vrijdags het enthousiasme, de mensen werkten formidabel. Er 
was nergens ruzie of kritiek, daar was geen tijd voor, alles verliep opperbest. 
Een onaangenaamheid voor ons was,, het niet meewerken van de pastoor. Van 
de andere opposanten trokken we ons niet zoveel aan, van hem voelden we het 
meer. Men kent hier zijn onverzoenlijke houding tegen Hofland, een staaltje nog 
van deze dagen. Vrijdagmorgen om half elf was er een plechtige dienst besteld 
door de Amerikanen. Die zou gecelebreerd worden door Prof. Dellepoort, die 
goed Engels spreekt en die gedurende de drie maanden dat de Amerikanen 
hier lagen - ze zijn juist verleden zondag vertrokken - hun aalmoezenier was. De 
kolonel had de burgemeester uitgenodigd, officieel deze dienst bij te wonen. Zo- 
wel Dellepoort als de pastoor hadden mij gevraagd die heren een plaats aan te  
wijzen. Ik ging naar de pastoor en zei hem dat ik het mooier en beter vond dat 
die - niet katholieke - officieren, op stoelen zaten vooraan, omringd bijv. door de 
Confrerie-leden [notabele katholieken]. Ook zei ik hem dat de burgemeester 
genodigd was. Ik had graag gehad dat hij af zou roepen dat B. en W. en 
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Confrerie bijv. uitgenodigd waren de dienst bij te wonen. Na een hele tijd 
praten zou hij het dan zo afroepen: "De kerk- en armmeesters worden 
uitgenodigd deze dienst bij te wonen met de wereldlijke autoriteiten. Dit alles 
om het woord burgemeester te vermijden. Op de feestdagen zelf was de 
pastoor niet te zien. Typisch was dat hij de eerste zondag - 6 mei - op de 
preekstoel zo enthousiast was oer de spontane kinderoptocht en het avond- 
feest. Op onze vergadering van maandag 7 mei is hij niet verschenen, 
ofschoon hij apart uitgenodigd is en laten horen dat hij zou komen. Op V.E.-dag 
was hij wel op het raadhuis en ik heb horen zeggen dat de burgemeester zijn 
hand heeft uitgestoken, die hij aanvaardde. Maar daarna moet het weer mis 
geweest zijn, getuige het gesprek dat ik met hem had over die zitplaatsen en 
zijn houding daarna. Vrijdagavond vernam ik dat hij laten horen had, dat hij in 
de optocht niet naast de burgemeester wenste te zitten. 's Zaterdagsmorgens 
was hij uitgenodigd om half elf bij J. v.d. Vorst te zijn, waar de ererijtuigen 
zouden komen, maar hij liet weten dat hij nog niet Waar was en wij gerust 
konden vertrekken. Hij is heel de dag niet te zien geweest bij de feesten. Wij 
hadden geprobeerd vier rijtuigen met ere-leden samen te stellen, maar dit is 
ons niet gelukt wegens de wanverhoudingen onder de hoge stand. 't Is treurig 
en afschuwelijk onder Roomse mensen. Ik heb nu weer eens de kat de bel 
aangebonden, maar of ik verder zal gaan, weet ik nog niet. Maar de feesten 
hebben er geenszins onder geleden. Er is volop gefeest al ontbrak nog ... het 
biertje en het was snikheet. 

P1 MFI 1945. WFFiIF PINKSTFRnAG 
Ik spreek nog al eens met verschillende mensen, ook met "vijanden" van 
Hofland. Dr. van 't H., een vriend van me, stond verwonderd, dat ik de 
beschuldigingen tegen Hofland ingebracht, nog niet gelezen had. Ik beweerde 
dat ik van heel andere ideeen uitging dan zij. Ik vraag mij af welk kwaad heeft 
de burgemeester gedaan ten opzichte van het Gastelse volk of liever ten nadele 
daarvan? Ik kende van nabij de moeilijke omstandigheden, waarin hij vaak 
verkeerde, ik weet dat hij an veel ingezetenen veel goed gedaan heeft, dat hij 
een sociaal mens was. Hij is overal haantje de voorste, overal voor te vinden, 
met het volk vlot in omgang, heeft een ontzettend druk spreekuur enz. enz. Als 
ik dat met vroeger vergelijk! Een hemelsbreed verschil. De oude burgemeester 
kwam 's morgens een uurtje op kantoor en had voor de rest niets te doen! Ik 
kan daar wel een boek over schrijven! Zeker van enkele dingen heeft ook 
Hofland zelf spijt, zoals bijv. van zijn brief aan de ambtenaren [l 9411 waarbij hij 
deze heren verplichtte om voor Winterhulp te collecteren anders beschouwde 
hij hen als saboteurs. Hij heeft te veel geschreven, ik weet het allemaal wel, 
maar is het ook geen zegen dat hij gebleven is en dat we geen N.S.6.- 
burgemeester gekregen hebben? Wat zou er dan gebeurd zijn in Gastel? Maar 
de heren blijven star vasthouden aan hun enig uitgangspunt. Hij heeft 
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gezondigd tegen de voorschriften van de Nederlandse regering! en daarmee 
uit. Ze kijken niet naar de omstandigheden, naar de bijkomstigheden, ze 
vergeten het geweer en de revolver en de dreiging met concentratiekamp enz. 
enz. "hij moet eruit!!!" 
J.K., hoofd der school, in Stampersgat heeft maar een gezegde: "Hij moet 
eruit!" Dr. van S. heeft ook enkele grieven tegen hem, maar is veel gematigder. 
Zaterdagavond hebben we bestuursvergadering gehad van de heemkundigen 
kring. Daar waren Dr. van S., Mr. M., J. K., F. A. en ik. Het was een heel 
gezellige vergadering, we vertelden meer verhalen en gebeurtenissen van de 
Duitse tijd dan dat we "serieuze punten" behandelden. Maar nu kwam ook dit 
ter sprake: W e  hebben in Gastel 150 leden, die zich opgegeven hebben op de 
laatste grote bijeenkomst van 5 april. Toen waren ook aanwezig burgemeester 
Hofland en secretaris van Mechelen, doch die zijn - wegens omstandigheden 
die ik ook niet ken - niet tot  het einde gebleven en konden zich dus niet meer 
als lid opgeven. Zo heb ik nog ruim 40 mensen op mijn boek staan die vroeger 
onze heemkundige vergaderingen bezochten, doch die avond er niet waren. 
Daarom stelde ik voor - nadat ik dit de heren in al mijn argeloosheid verteld 
had - dat ik van die mensen een lijstje zou maken en ze alsnog zou vragen lid te  
worden. Dit vonden allen goed eveneens dat er een duizendtal lidmaatschaps- 
kaarten zouden gedrukt worden. Nu krijg ik van Mr. M. daarover de volgende 
brief, terwijl hij er in de vergadering niets over zei. "We moeten niet te veel 
lidmaatschapskaarten bestellen. Kringen als de onze hebben meestal een 
precair bestaan en plegen dikwijls te  worden gereorganiseerd. Daarom niet te  
ver vooruitlopen" - punt 2 doet hier niet ter zake-. "We mogen den man, die 
tijdens de terreur, in samenwerking met de vijand, onder meer onze Kringvoor 
zitter - dus Mr. M. zelf - uit diens woning verdreef, nu niet als lid tot  onzen 
kring toelaten. Dat zou te grievend zijn voor den voorzitter en ware ook uit een 
oogpunt van zuivering ongewenst. Als u hier soms anders over denkt, nodig ik 
U uit deze zaak mondeling nader te  komen bespreken. "Ik vraag mij nu af: Is 
punt een alleen bedoeld uit zuinigheidsoverwegingen a la M.? of zit ook daar 
iets anders achter? En wat moet ik nu van punt 3 denken! Zou ik niet overal 
direct ontslag van nemen en een roman of een toneelstuk schrijven? Ga ik naar 
hem toe dan praat hij mij omver! Hij is niet voor niets advocaat en hij zal wel 
niet vergeten dat ik de voorzitter van het Oranje-comite ben. 't is allemaal 
jammer en hij is toch ook zo'n door en door godsdienstige man. Een fijne kerel 
wat men noemt. Maar geen gevoel voor een ander. Zou hij weten dat Gastel 
hem haat?? en dat zijn familie hier niet gezien is? De Gastelaren hadden van 
hem zoveel verwacht, dat weet ik goed en hij heeft nog niets voor het Gastelse 
volk gedaan dan en paar mooie redevoeringen uitgesproken! Ik ga straks eens 
met Dr. van S en F. A. praten. Die zullen wel lachen om het eerste punt, maar 
om het derde? 
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- 
Dr. van S. en F. A., mijn Gastelse medebestuursleden - de Stampersgatse heb 
ik nog niet kunnen bereiken - zijn met mij van mening dat het onmogelijk is om 
een man in heel de gemeente het lidmaatschap van een heemkundige kring te 
ontzeggen. Maar wat gaan we doen tegen de onredelijke eis van de voorzitter? 
Ik weet zeker, dat hij voet bij stuk houdt en desnoods zelf nog liever van het 
toneel verdwijnt dan zijn inzicht hieromtrent te veranderen. En dat zou een 
strop zijn voor de Heemkundigen kring, dat weten we allemaal. A. dacht 
Hofland te kunnen bewerken "van maar geen lid te worden". Ik geloof niet dat 
het lukt. 
Het beste lijkt me de zaak voor het hele bestuur te gooien. We zullen nog even 
afwachten. Onder al deze bedrijven staat heel onze "nieuwe stichting" stil. Dat 
is nu zo erg niet, want de broeders van Huijbergen zijn nog altijd hier, de 
school en het klein patronaat zijn nog niet vrij gegeven, dus we kunnen toch 
nog niet beginnen. Ik zal nu eens aan mijn rapport gaan werken voor het 
hoofdbestuur [van de broedercongregatie]. Intussen wacht mij echter nog een 
- waarschijnlijk onprettige -, misschien spannende vergadering van het Oranje- 
Comite en de wijkcomites, maar daar zal ik over schrijven als die achter de rug 
js. 

e 
Ik heb vandaag een uitvoerig rapport samengesteld over al de onderhandelin- 
gen, die ik tot hiertoe gevoerd heb over de stichting van een tehuis voor 
verlaten kinderen. In deze "Herinneringen" kan men er een en ander over 
vinden. 

m 
Op deze laatste mei-dag moeten we toch denken aan de buitengewone 
historische momenten, die we deze maand beleefd hebben. Nederland vrij! 
Europa vrij! Wat is ers deze maand toch enorm veel gebeurd! Het heeft geen zin 
er hier diep op in te gaan. Boekdelen zullen er over gevuld worden. De nazi- 
beulen zijn van het wereldtoneel verdwenen. Velen pleegden zelfmoord, 
anderen wachten op hun doodvonnis. Het is een machtige geallieerde prestatie 
geweest. Aan hen heeft de wereld dan ook welverdiende hulde gebracht. Toch 
is het algemeen gevoelen, dat Rusland en de Westerse mogendheden nog wel 
eens slaags zullen geraken! Vele jongens zijn reeds thuis uit Duitsland, vele 
anderen wachten nog. De kinderen praten niet meer van tanks en vliegende 
bommen, ze kennen nu weer andere woorden als repatriering enz. In ons 
landje is natuurlijk alles nog geen koek en ei. En het zou beslist beter kunnen 
als dat distributieapparaat maar eens wat vlugger ging werken. Er zijn bijv. in 
de winkel nog altijd veel kleren, maar de mensen kunnen ze niet kopen, omdat 
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ze geen toewijzingen krijgen. Met Pinksteren en de feestdagen niet eens een 
sigaartje! En zo ga je maar door. Het eten is nog niets bijzonders; des zondags 
een klein stukje vlees! Maar we zullen maar niet Wagen. Iets wat we ons 
vroeger niet voor konden stellen - en waarschijnlijk later ook niet meer - is bijv. 
dit. Het zal nu ongeveer een jaar geleden zijn, dat we een stukje kaas gezien, 
laat staan geproefd hebben! De veestapel is erg geslonken. De moffen hebben 
de meeste koeien meegenomen. Maar honger, echt honger hebben we hier in 
het Zuiden niet geleden. In de drie hongerprovincies, Holland en Utrecht blijkt 
het nog erger te zijn, dan we ons hadden kunnen voorstellen. Vandaag wordt 
het Westen van ons land vrijgegeven. Je moet echter nog wel speciale 
papieren hebben om er te komen. De week hebben we - na zo lange tijd - de 
school weer teruggekregen. Tenminste, we zijn maar begonnen! Voor het 
eerst, van 1 september '44 af, doen we weer heel de week school. Ik ben mijn 
klas op die datum begonnen op het toneel van de Harmoniezaal. Dit duurde 
maar een paar dagen, toen kwam Dolle Dinsdag. Toen duurde het tot 
december voor we iets konden doen. Ik had toen twee halve dagen school 
ergens op het St. Jozefgesticht en van maart tot nu, vijf halve dagen! Ik geloof 
dat we zo wat anderhalf jaar uit de school geweest zijn. Ik heb dat elders 
opgeschreven en in de Wasseboekjes kan men dat nagaan. De gemoederen in 
Gastel zijn intussen nog weinig bekoeld. Er heerst hier een haat, die ik niet 
christelijk meer noem. Een apart schrift heb ik aangelegd over de lotgevallen 
van het Oranjecomite, waarvan ik nu voorzitter ben. Daar staan ook de 
redevoeringen in, die ik in de verschillende bijeenkomsten heb gehouden. De 
"kwestie Vacca" [onbekend] is daarin ook voldoende belicht. Ik behoef er hier 
dus niet op terug te komen. Zo gaan we dan een nieuwe maand tegemoet. 
Met een plechtige processie, waarin het beeld van O.L. Vrouw openlijk op 
straat gedragen werd en waarbij de harmonie al blazend de kerk binnentrok, 
hebben we onze dankbaarheid betuigd aan Haar, die ons de vrede heeft 
teruggegeven. Werkten nu alle mensen maar mee aan de opbouw! - 
Is het nu al zo lang geleden, dat ik iets heb opgeschreven? Heb ik geen tijd of 
geen lust gehad? Misschien zijn beide factoren de oorzaak geweest. Ik ben 
toch naar Mr. M. gegaan. Ons bestuurslid, Prof. Dellepoort wilde nl. een lezing 
houden over de Anglicaanse kerk en ik ging dat even met de voorzitter bespre- 
ken. Tevens besprak ik de kwestie van de uitnodigingen. Ik kan me zijn 
standpunt tegenover Hofland begrijpen. Hij redeneert zo: Toen deze in 1940 
hier kwam, was hij mij niet welkom. Maar ik nam mij vast voor mij overal buiten 
te houden en dat heb ik gedaan. Ik zag daar - al die oorlogsjaren lang - 
tegenover en politiek van speldeprikken van zijn kant, die uiteindelijk uitgelopen 
is tot huizen vorderen, fietsen vorderen en - omdat hij de macht had - gaten 
graven. Dit is allemaal nog persoonlijk, maar hij heeft in het algemeen 



gesproken zich zo on-Nederlands gedragen dat andere burgemeesters voor 
feiten van bijv. arbeiders vorderen en dit geweigerd hebben, in concentratie- 
kampen zijn terechtgekomen en daar gestorven zijn zelfs. Dit alles is waar, dit 
kan en zal niemand ontkennen, maar dat moet de overheid maar uitmaken. 
Mr. M. wil landverraders, collaborateurs en profiteurs uit onze kring verwijderd 
houden. Ik heb toen een bestuursvergadering uitgeschreven en daar is de zaak 
beslist. Ik verdedigde hardnekkig het standpunt, dat wij niet uit te maken 
hebben wie tot een van die drie groepen behoort, dat moet de overheid doen 
en als ze dat gedaan heeft, dan ben ik bereid dat te aanvaarden. Uitgesproken 
N.S.6.-ers bijv. kunnen geen lid van de kring worden. Ik was ook bereid uit het 
bestuur te  treden als de heren een bestuur konden samen stellen, die deze 
kwestie wel zou kunnen oplossen. Men ziet mij niet graag vertrekken en ten 
slotte is er dan beslist, dat we die zaak zullen laten rusten. - zie daarover 
"Bestuur heemkunde" en desbetreffende correspondentie -. Anders is er weinig 
nieuws in onze gemeente. Alles is nogal rustig, doch het oude leven is nog niet 
hersteld. - 
Vandaag zijn dan de laatste soldaten hier weggegaan. Het waren Nederlanders 
die op 5 mei hier gekomen waren en in de pastorie hun intrek hadden 
genomen. Eindelijk is dan de pastorie vrijgekomen. De pastoor heeft er heel 
wat over getobd in het afgelopen jaar. Ze ziet er verschrikkelijk uit. Ook de 
andere huizen en de scholen zijn vrijgegeven, zodat we geen inkwartiering meer 
behoeven te verwachten. Vermeldenswaard is ook dat we vandaag ons eerste 
stukje kaas gekregen hebben. Het was van augustus vorig jaar geleden! Dat is 
nu eens heel ander nieuws dan veldslagen en grote gebeurtenissen! Af en toe 
verschijnt er nog wel eens een sensatieberichtje, maar dat knip ik dan uit de 
courant en plak het in mijn schriften. 

Is het nu bijna een maand geleden, dat ik nog iets in mijn dagboek heb 
geschreven? Dan zal er ook wel niet veel nieuws te vertellen zijn geweest. Het 
leven in bevrijd Nederland gaat ogenschijnlijk kalm zijn gang. We hebben een 
nieuwe regering, alles is bezig aan den wederopbouw met heel den aankleve 
vandien. Je hoort veel goede berichten, je hoort ook slechte. Kankeren is aan 
de orde van de dag, de mensen vergeten vaak, dat 1 / l0 van ons volk alles 
kwijt is. Af en toe een staking, maar de regering zit er op als den duivel op 
Gerard. Het zijn mannen van aanpakken. De grote conferentie tussen Churchill, 
Stalin en Truman gaat nu te Potsdam beginnen. Veel spanning voor deze 
geweldige gebeurtenis merkt men bij Jan publiek niet, zelfs helemaal geen 
spanning. De mensen zijn - in hun oog - grotere spanningen dan deze gewend 
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geweest. Interesse voor het buitenland is er absoluut niet. Binnenlandse 
politiek trekt weer de aandacht. Zullen de katholieken bijv. met een eigen partij 
voor de dag komen of zal de zgn. "Volksbeweging" het halen? - zie mijn schrift 
katholieke Staatspartij -. Ik heb onlangs in een vergadering, waarop de bekende 
redenaar pater Henricus een verkapt pleidooi hield voor deze beweging, v e r  
Waard dat ik een voorstander was van een eigen groepering der Katholieken. 
Ik zal nog wel eens gelegenheid krijgen daar nader op in te gaan. De burge- 
meesterskwestie bestaat nog wel, maar ik hoor er de laatste dagen weinig 
van. Men kan er natuurlijk niet altijd mee bezig zijn. Zijn vijanden zullen de 
eerste de beste gelegenheid aangrijpen om hem te doen vallen. Nog een 
woordje over feesten. Ik ben nog steeds voorzitter van het Oranje-comite. Dit 
heeft nu een gemakkelijke tijd, want de feestelijkheden zijn verschoven naar de 
wijken. In diverse wijken wordt enorm gefeest. De collecten die gehouden 
worden zijn daverend! Een stukje achterdijk f. 600,-, Koelestraat f. 860,-, De 
Stoof f. 1600,-! Enfin, deze week hebben we de briefjes van f. 100,- in 
moeten leveren. Het zal - gelukkig - wel minder worden. Geld heeft op het 
ogenblik in het oog der mensen geen waarde. Wat  is nu bijv. een gulden, een 
rijksdaalder. Niets, er zijn kinderen die er mee in hun zakken lopen. Veel geld, 
zeer weinig te  koop. Er zijn nu veel - bijna alle -jongens uit Duitsland terug. Hun 
terugkomst gaat steeds gepaard met een uitbundig feest, niet alleen voor het 
betrokken gezin, maar ook voor heel de buurt. Het idee "buurt" zit er hier 
geweldig in en dat is goed. Nu bijv. alle jongens van de Langenberg terug zijn, 
hield deze wijk nog eens een apart feest, met H. Mis vooraf! Zo leven we hier 
betrekkelijk rustig voort. Vandaag of morgen zal ik toch een vergadering 
moeten houden, om tot  een nieuw[?] Oranjecomite te komen. - zie schrift 
feesten 1945 -. En hoe staat het nu met onze nieuwe stichting? Na mijn 
bezoek aan de Knop en aan de bisschop is er niet veel meer gebeurd. 
Tweemaal heb ik de pastoor gevraagd of hij bereid was het St. ~ut~ardUshuis  
[nu Trendline] aan ons te  verhuren, dan konden we er met drie broeders en 
k30 kinderen in. Maar dat is tot hiertoe niet gelukt en het zal ook niet lukken, 
want als de evacuees er uit zijn wil hij het weer gebruiken voor het vrouwelijk 
jeugdwerk. Dat is natuurlijk zijn goed recht, maar ik heb er spijt van. Verleden 
week kreeg de burgemeester een brief van het Militair gezag of er bij ons 
kinderen geplaatst konden worden. Er zijn in Nederland 15.000 N.C.B.- 
kinderen op te  voeden! Nu is ook kapelaan Peeters op zijn concessie terugge- 
komen en wil zijn Klein Patronaatszaal, die hij heeft laten herstellen, nie€ meer 
afstaan! En dan rest nog de vraag of de Oversten bereid zijn een paar 
broeders te  sturen. Alles gaat niet van een leien dakje. Ik weet werkelijk niet 
meer, wie ik nu nog moet raadplegen. Weer maar even afwachten. 

In aansluiting op de vorige bladzijden nog het volgende. Verleden zondag kreeg 
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ik een boodschap uit Brussel, een briefje, waarin mij, namens de Generale 
Overste gevraagd werd, direct antwoord te geven hoe het met de "tweede 
stichting" nu eigenlijk stond, in verband met het eventueel benoemen van 
nieuwe broeders. Ik ben toen 's maandags naar Brussel geweest en de zaken 
uiteengezet. Ik drong er vooral op aan, dat er eens iemand van de Oversten 
kwam. Nu, dat zou gebeuren. Dinsdag woonde ik - heel toevallig - de begrafenis 
bij van een onzer broeders. Wat is Brussel toch een schone stad en wat is 
Alsemberg mooi! En wat is zo'n begrafenis prachtig! Waar ik ook kwam, het 
gesprek liep natuurlijk over de koning! [Leopold, die moest aftreden). De 
mensen zijn er vol van, de kringen, waarmee ik in aanraking kwam, verfoeien 
van Acker en heel zijn kliek en zijn er vast van overtuigd dat hun onschuldige 
koning eerlang terug zal komen. Vandaag is een onzer Oversten hier en zal 
allereerst onderhandelingen gaan voeren met de pastoor. Om 6 uur hebben 
we met de pastoor vergadering gehad en zijn we tot accoord kunnen komen! 
Het was de wens van de Congregatie om 'n tweede huis te stichten, los van 
het bestaande. Daarvoor heeft ze allereerst een gebouw nodig! Maar de 
pastoor weigert het Ct. Lutgardushuis af te staan. Toen hebben we besloten 
de stichting hier - in het St. Joanneshuis - te beginnen en wel 1 sept. a.s. Ik zal 
het dus druk hebben in de "vakantiemaand"! - 
Gaarne zou ik deze winter van 1945-'46 mijn stuk: "De Gastelse Patriotten" op 
laten voeren, maar ik kan tot geen besluit komen, omtrent de afwerking. 
Steeds draai ik in eendezelfde kring rond, omtrent de afwerking. Ik zal het 
publiek nooit duidelijk kunnen maken, dat bijv. Thomas de Bie of "Felix" helden 
waren! Zij zullen ze steeds blijven beschouwen als collaborateurs, waar onze 
dagen vol van zijn. Duizenden zitten er momenteel in de gevangenis. Vught zit 
vol en vandaag las ik nog dat er iemand een brochure geschreven heeft over 
de schandelijke behandeling die sommigen er ondergaan. Niet dat we ten 
opzichte van misdadigers en landverraders slap willen zijn, maar er zijn er 
zoveel, die - niet uit boos opzet - er ingelopen zijn, die men niet tot de 
misdadigers kan rekenen, mensen, die opgesloten zijn en al zolang in voorar 
rest zitten en nog niet verhoord zijn! Ik las deze week dat men tegen de winter 
100.000 van dezulken naar huis zal moeten sturen. Vandaag hebben we de 
zesde retraite beeindigd, die we hier in ons huis gedaan hebben. Volgende 
jaren hopen we weer - zoals voor 1940 - naar Mechelen te gaan. De Broeders 
van Huijbergen - die vanaf mei 1942 hier verblijven - gaan deze maand naar 
Breda. Dan zullen we weer met onze eigen broeders zijn. Doch er zullen - enig 
in onze huishistorie - twee Belgisch broeders bijkomen, om behulpzaam te zijn 
bij het werk voor de I 30 kinderen, die we tegen 1 september hier verwach- 
ten. Koeman - die deze week weer hier was - houdt niet op, ons aan te sporen, 
voogdij-kinderen te nemen. Volgende week zullen we er meer van horen. Ik heb 
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ondertussen timmerlui, -metselaar en koperslager al aan het werk gezet. We 
wachten nu nog op officiele benoemingen uit Belgie. Maar waarschijnlijk zal ik 
wel met het directeurschap van dit voor ons zo nieuwe werk belast worden. 

TIAGMORGFN 1 ? AUG1 JSTI JS 1945 
Een belangrijke week ligt achter ons. Vooreerst het wereldnieuws! 
President Truman maakte bekend dat de Amerikanen een "atoombom" op een 
Japanse stad hebben geworpen. Sinds dat ogenblik staan alle kranten er vol 
van en zijn de meeste radio-uitzendingen aan dat onderwerp gewijd. 't Is dan 
ook de moeite waard! Verder behoef ik er hier niet over te schrijven. Enige 
dagen later kwam het nieuws dat Rusland aan Japan de oorlog had verklaard 
en nog even later dat Japan wil capituleren. Eindelijk zal de wereld dan tot rust 
komen. Een geweldige indruk maakt dit alles niet meer. We zijn al aan zoveel 
gewend geworden de laatste tijd. 
Verleden maandag waren de heren Mr. Smit en Koeman uit Breda hier om de 
onderhandelingen verder te voeren. De begrotingen van de vaklui waren 
intussen binnen gekomen en bedroegen tesamen f. 8000,-. Vrijdag zouden de 
heren naar het departement gaan om de zaak aldaar te bespreken. Ik vermoed 
dat het schoolbestuur - en niet helemaal ten onrechte - grote bezwaren zal 
maken tegen het aannemen van voogdijkinderen op school. Ik zal eerst het 
antwoord uit Den Haag nu afwachten. Gisteren zijn de grootste wijkfeesten 
voor de Hoofdstraat - Wijk Rijk - [nu Dorpsstraat), de Stoof en de Dulderstraat 
begonnen. Zij zullen enkele dagen duren! - 
Gisteren thuis gekomen uit Belgie. De nieuwe stichting is van de baan!! Enige 
dagen geleden was Coeman hier en zei: "Begin maar!" De rest komt vanzelf. 
Alhoewel ik natuurlijk tegensputterde, zou je toch onder de bekoring van des 
heren Coemans optimisme komen! We zouden het dan heel eenvoudig kunnen 
doen, veel minder kosten maken enz. En het materiaal bij elkaar bedelen. Ik 
voelde hier weinig lust toe. Als wij het personeel en de benodigde ruimte 
"leveren" dan verwachten we van de andere kant de financiele steun. 
Gewoonlijk gaat het zo dat de staat ergens kinderen opbergt of instopt, in die 
huizen, welke al min of meer ingericht zijn. Er kwam nog bij dat - dit hoorde ik 
van de pastoor - het kerkbestuur tegen een stichting was van blijvende aard. Er 
waren nog meer bezwaren, die op heel andere dingen vastzitten, maar die ik 
hier moeilijk kan opschrijven. Ik heb de situatie aan het hoofdbestuur nog eens 
duidelijk uiteengezet en nu is er besloten de hele zaak maar uit te stellen. 
Vandaag heb ik alle betrokken personen - ook de bisschop van Breda - met dit 
besluit in kennis gesteld. Voor mij betekent dit alles een zekere teleurstelling, 
want ik had mij graag aan dit werk gegeven. Van de andere kant kan ik een 
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gevoel van opluchting niet geheel onderdrukken, te  meer daar ik gisteren een 
hele koffer archiefstukken van ons moederhuis heb meegebracht. Het belooft 
nu voor mij een gemakkelijke en heerlijke winter t e  worden. Fijn op je kamer en 
je begraven in "oude bullen" zou broeder Maurice zeggen. Die viert den 2Dste 
dezer zijn 25-jarig jubileum van professie, het belooft heel wat te worden. 
Daags daarna vieren we het afscheidsfeest van de broeders van Huijbergen. 
W a t  zal het stil worden van de winter! De oude tijden komen terug. En de 
wereldvrede is nu een feit geworden. W e  beseffen het allemaal nog niet! In 
heel de wereld . . . . . vrede! Ik moet er morgen eens over mediteren. Gisteren- 
avond fluisterde de pastoor mij in het oor dat de bisschop liever had, dat ik niet 
in het Oranjecomite zat! Ik ben nog altijd voorzitter van het "voorlopig" comite. 
Juist hedenavond zouden we een definitief bestuur samenstellen en de plannen 
voor de 65-ste verjaardag van de koningin bespreken! Ook aan die werkzaam- 
heid komt een einde! - zie apart schrift -. Dus las ik alles goed overweeg, ben ik 
op 't ogenblik niets meer dan onderwijzer. Evacuatie, luchtbescherming, Oranje- 
comite, hoofd van een nieuwe inrichting. Alles weg!! Zou het misschien nu tijd 
worden een roman te  schrijven?? 0, ja, secretaris-penningmeester van den 
heemkundigen kring ben ik nog! - 
Vandaag zijn we de school weer begonnen, altijd een merkwaardige dag. Doch 
van al de begindagen die ik heb meegemaakt - dus van 1926 af - zal dit de 
merkwaardigste blijven. W e  begonnen nl. vandaag zonder hoofd en zonder 
onderwijzer van de eerste Was, twee personen die men moeilijk op een 
aannemingsdag van nieuwe leerlingen kan missen. De heer Nuchelmans heeft 
nu voorgoed met de school gebroken. Hij is vanaf 1 september gepensioneerd, 
al is hij nog maar even 50 jaar. Er was geen genezing meer voor hem, zijn 
spraak bleef gebrekkig en zo pas nog heeft hij weer een nieuwe aanval gehad. 
Over hem heb ik reeds vroeger geschreven en ik behoef daar weinig aan toe te  
voegen. Wij. als broeders vooral, kunnen hem maar voor weinig dankbaar zijn. 
De uiterlijke beleefdheidsvormen onderhield hij altijd wel, maar vaak werkte hij 
ons tegen en we kunnen onder zijn bijna 23-jarig bestuur maar weinig invloed 
uitoefenen. Van al het werk wat we voor de jeugd buiten de school deden had 
hij niet de minste notie en niet de minste belangstelling. Ik persoonlijk heb met 
die man heel wat te  stellen gehad, ik was misschien ook niet altijd de gemakke 
lijkste. Zijn methode van opvoeden kon ik helemaal niet delen. In mijn oog was 
hij geen goed opvoeder, met de jongens kon hij ook moeilijk overweg. En dan 
altijd met de een of de andere ruzie! Genoeg erover. Ik wens de man een 
rustige oude dag, het is een sukkelaar geworden. Hij zal een mooie rol krijgen 
in mijn roman "Tussen twee rivieren' - als ik die ooit schrijf!! Hij had natuurlijk 
ook zijn goede hoedanigheden! Hij bleef altijd "het hoofd". Je keek er wel min of 
meer tegenop. Een brede kijk op de zaak had hij hoegenaamd niet. Laat ik de 
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kwestie nu aanroeren. Vier en een half jaar is mijn collega Br. Willibrord - alles 
bij elkaar - waarnemend hoofd geweest en ieder weet dat hij de bekwaamste 
en de beste van heel het personeel is. Algemeen werd dan ook zijn benoeming 
op 1 september verwacht. Ook de congregatie rekende daar natuurlijk op. 
Eindelijk zou dan aan die abnormale toestand een einde komen, het normale 
- een broeder hoofd van een broederschool - zou nu gaan komen. Maar 
Willibrord is niet benoemd. Er was een kwestie tussen de pastoor en ons 
Hoofdbestuur van de congregatie over het afschaffen van de functies van 
koster en organist, die wij nog steeds bekleden en onze Oversten hebben de 
pastoor laten weten dat zij zelfs genoodzaakt zouden zijn ons huis op te heffen, 
wanneer de pastoor in deze niet toegaf. Dit schijnt hij zo hoog op te vatten, dat 
hij de benoeming tot hoofd- en voor vast-onderwijzer b ~ .  Servaas - heeft 
uitgesteld. Er zit meer achter deze kwestie, dan ik hier kan schrijven, maar de 
pastoor had toch van te voren maatregelen moeten nemen. Nu bleven de 
nieuwe kindertjes buiten staan en het hoofd ontbrak. Tot de pastoor gehaald 
werd en die verzocht beide broeders hun functies waar te nemen. In afwach- 
ting van de eindbeslissing. Meer uitvoerig zal ik deze onverkwikkelijke historie 
- waar ik overigens weinig mee te maken heb - beschrijven als ik bijv. een intiem 
dagboek zal schrijven. En dan is gisterenavond om tien minuten over zevenen 
kapelaan Bernaars gestorven. De laatste maanden liep het mis met hem, hij 
werd zo mager als pastoor Mouwen zaliger. Hij heeft nog een harde doodstrijd 
van meer dan een week gehad en nog veel geleden, doch bleef tot het laatst bij 
kennis. Hij was een echte dorpspriester. Een beetje ruw in zijn spreken, hij kon 
van die typische uitdrukkingen gebruiken, wat boers. Ook zijn uiterlijk was zo. 
Een geleerde monnik was hij zeker en een goed predikant. Je leerde er altijd 
wat van. Tien jaar is hij hier kapelaan geweest. We vonden hem altijd breed 
van opvatting, een man die steeds zijn eigen weg ging. Buitengewoon 
zelfstandig, wel eens meer dan de pastoors lief was! Overigens een reuzevent, 
wat men noemt. Was hij na de dood van Mouwen pastoor geworden, dan 
hadden we heel wat onaangenaamheden minder gehad in veel zaken, daar ben 
ik vast van overtuigd; ook voor ons huis! Dan hadden we bijv. het Jeugdhuis 
gehad voor onze tweede stichting! Vijanden had deze man niet, hij was graag 
gezien en zijn dood is een verlies voor Gastel. De eerwaarde heer Siteur, die 
hier enige jaren kapelaan is, is nu verplaatst naar Oudenbosch, ook een rare 
geschiedenis! We hebben nu twee nieuwe kapelaans, van Dam uit Amsterdam 
en Kloeg uit Rotterdam. Dus drie hollanders - de pastoor komt uit Schiedam - 
en een Belg vormen nu Gastels geestelijkheid. We zullen er het beste van 
hopen. Zojuist vernam ik dat de burgemeester vandaag voor het Bredasche 
tribunaal moet verschijnen. De heren - waarover ik vroeger al schreef - zitten 
nog steeds niet stil. Zo kwam iemand verleden week 's nachts om half een de 
pastoor, J. van M. en de beide doktoren tegen. Ze kwamen uit het huis van ... 
Mr. M! Nederland herrijst! 
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Luchtbescherming 1940 
met o.a. brugemeester Mastboom, F. Buys, J. Korsmit, C. Bus enz. 

Kranslegging graven van militairen op de eerste rustplaats voor gesneuvelde 
geallieerden in de Veerkensweg. [ l  9441 
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De begrafenis van kapelaan Bernaars gebeurde volgens de Cistercienser ritus 
en het was zeer schoon. De jongste kapelaan [van Dam] wil een parochieblad 
stichten. De onderhandelingen daarover zijn bezig, ik ben als medewerker 
gevraagd. Veel nieuws heb ik vandaag niet te schrijven. Verleden week hebben 
we met onze heemkundigen kring een Dachau-avond gehad. Pater Othmarus 
Lips o.m. cap. uit Moerdijk, die vier jaar lang in het kamp van Bachau vertoefd 
heif'k, ver<lelde drie uur lang van het afschuwelijke leven dat clsar geleid wordt. 
Voor ons huis is er wel zeer voornaam nieuws te vertellen. We krijgen morgen 
nl. een nieuwe Overste en dat is iets heel bijzonders, daar Br. Canisius reeds 
25 jaar hier is en die functie altijd heeft bekleed, Dat zal nog niet meevallen. 
Het gesprok van de dag is natuurlijk het geld. Alle bankpapier moet voor l 
oktober ingeleverd zijn. Elke persnnn krijgt f. 18,- nieuw geld. Het loopt storm 
aan de postkantoren en aan de banken! Doch ieder welgezind mans juicht deze 
maatregel toe, went het geld had geen waarde meer. 't Zal nu wel anders 
worden! - 
Hoe anders is alles dan verleden jaar! We gaan weer gewoon nar het lof met 
de kinderen, we praten niet meer over de oorlog. Voor politiek bestaat weinig 
belangstelling. Dat de Londense conferentie van de vijf ministers van buiten- 
landse zaken mislukt is, interesseert niemand. Alleen is het algemeen gevoe- 
len: wantrouwen tegen Rusland. Indie is ook voor de gewone man een 
onbegrijpelijke kwestie. DE! kranten staan er dagelijks vol van, maar het windt 
de bevolking niet op. Max Blokzijl ter dood veroordeeld, van Genechten idem! 
Man leest het en men zegt: net goed. De diepere betekenis van alles ontgaat 
de meeste mensen. Het geldprobleem stond in de afgelopen weken natuurlijk 
in het centrum van de belangstelling. Men lachte dat nu iedereen even rijk was. 
Maar men hoort er al niet veel meer over praten. In Gastel leven we rustig ons 
gewone leven. Er zit weinig troef in de mensen. Dansen is een manie. Ik koor 
dat er voor een danscursus zich wel 508 mensen opgegeven hebben, 
waaronder heel wat bejaarde echtparen. Er zijn momenteel niet veel acties, al- 
thans waar ik bij betrokken ben. Ik heb een rustige tijd en schrijf opstellen over 
de geschiedenis onzer congregatie en over het leven van onze stichter Mgr. 
Scheppers. Onlangs heb ik heel wat archiefstukken uit Mechelen meegebracht. 
Deze week hebben we een klein comite opgericht met het doel eens werk te 
gaan maken voor een monument voor geallieerde gesneuvelden. Ik werd 
secretaris van dit comite. er zijn nog verscheidene Gastelaars niet thuis uit 
Duitsland, Deze week h a m  er bericht dat pater Jan Broos W.P. in een 
concentratiekamp overleden zal zijn. Hij was in een klooster in Belgie en alle 
paters waren weggevoerd. Ik heb hem nog als schooljongen gekend. Qok 
Gorrie Roozen is in het begin, toen ik pas in Gastel was bij mij nog in de 
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toneelclub geweest. In China werd hij priester gewijd enige jaren geleden en nu 
kwam hier dezer dagen het bericht dat hij op weg is naar het vaderland. Hij 
heeft enige jaren bij de Jappen gevangen gezeten. Een ander bericht bereikte 
ons uit Frankrijk. Daar is verleden maand Antoon Hopstaken door een mijn 
verongelukt. Dat komt hier ook voor. Zo wordt morgen bijv. een zekere 
Adrianus Sep van tegen de Zegge hier begraven, die gisteren eveneens door 
een mijn gedood werd. Voedsel en kleding laten nog veel te wensen over, ook 
schoeisel. Er zijn nog altijd kinderen die niet naar school komen, omdat ze geen 
schoenen of klompen hebben. Nee, bijzonder nieuws is er niet te melden. De 
Gastelse politieke toestand is nog hetzelfde. O ja, we hebben weer een 
gemeenteraad, maar daar stelt nu niemand belang in! Ook Martinus Hage- 
naars dood! Dit is de eerste waarvan we bericht kregen uit Indie. Ik heb hem 
goed gekend als kwekeling. Later werd hij hoofd der school in Indie. In het 
eerste schrift schreef ik over hem. - 
Vandaag heb ik nog eens een gesprek gehad met burgemeester Hofland. Over 
alles weer eens gepraat. De man kan het ook niet verwerken en zijn vrouw nog 
veel minder. Nog steeds is er hetzelfde thema in Gastel waar alles om draait. 
De pastoor, Mr. M., J. van M., J. K. blijven hem als vijand nr. 1 beschouwen. 
Op onze Dachau-avond moest voorzitter Mr. M. Winterhulp weer eens 
aanvoeren en uitroepen: "Er lopen er nog te veel los." Elke gelegenheid nemen 
de heren te baat om Hofland te krenken. In heel Gastel loopt het praatje, dat 
de pastoor de broeders uit de kerk heeft gezet. Dit nu is niet waar. Hij werkt 
ons wel tegen in vele zaken, maar ons Hoofdbestuur heeft bepaald, dat wij 
geen koster en organist meer mogen zijn. 
Merkwaardig is, dat toch alles altijd om een paar figuren blijft draaien. Ik zou 
er veel over kunnen schrijven, maar dat zal ik maar niet doen. Goed gaat het 
hier vast niet en de burgemeester zei me: "Ik zal den dag zegenen als ik hier 
weg kan." - 
Vandaag is het hier een jaar geleden dat we bevrijd zijn. Het gemeentebestuur 
en het comite tot oprichting van een oorlogsmonument - waarvan ik secretaris 
ben - hebben de negen Engelsen, die in de Veerkensweg nog altijd begraven 
liggen - en waaronder kolonel Butterworth, die in het huis van Mr. Mastboom 
op I nov. 1944 gewond werd - geeerd. Het comite had om 8 uur een H. Mis 
laten doen en daarna gingen we een krans leggen op de graven. Het was 
eenvoudig doch treffend. De pastoor sprak - uit eigen beweging - een woordje 
en de burgemeester legde de krans. Honderden mensen woonden de korte 
plechtigheid bij. Het was een zomerse dag weer! 
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Dit is het vervolg van het dagboek van J.W. Wagemakers [Broeder Servaas], 
dat hij heeft bijgehouden, toen hij in het toenmalig Nederlands Indie verbleef, 
vanwege de politionele akties aldaar. [ l  947-1 950). Zie ook vorige jaarboeken. 
F. v. M. 

7nndag 25 juli 1948 
. . 

Vandaag bracht een patrouille een gevangen genomen tegenstander binnen, 
die aan een boom werd vastgebonden. Toen ik 's middags buiten en sigaretje 
zat te roken en naar de gevangene keek, maakte hij mij duidelijk, dat hij iets 
wilde vragen. Ik ging naar hem toe en hij vroeg mij, of het touw iets losser 
mocht. Ik keek het zaakje eens na en vond zelf ook dat deze jongen te vast was 
geboeid. Ik ging naar commandant Loos om te vragen of het touw niet wat 
losser mocht omdat het gevaar bestond dat zijn polsen werden afgebonden. 
Dit werd toegestaan. Nadat ik het touw om zijn polsen wat losser had 
gemaakt, heb ik hem weer aan de boom vast gebonden. Hij was er erg blij 
mee, vooral toen ik hem ook nog wat eten en drinken bracht, dat hem best 
smaakte. 

. . 
a ?G i1111 1 948 

Op wacht van 02.00 tot 04.00 uur, samen met van Geem. Deze groep zette 
wel dubbele wachtposten uit wat wel aangenamer is maar ook nadelen 
heeft.. . . Je moet nl. meer wacht Moppen. Om 1 1 .O0 uur gingen we naar de 
C.Q.-lijn [Status-Quo], maar nu kwamen er geen T.N.1.-leden naar ons toe. 
[T.N.I. = Indische Leger]. Integendeel ...... ze liepen voor ons weg, telkens 
wanneer wij ons lieten zien. Ook aan de overkant was er een andere groep 
gekomen evenals bij ons. Om 19.00 uur zijn we met vier man op patrouille 
gegaan. Om 19. 30 uur zaten we rustig bij de pettinggi te babbelen bij een 
kopje thee met koek. Dat smaakte best. Om 21.uu uur Monken er twee 
schoten in de kampong, niet ver bij ons vandaan. De tam-tam sloeg alarm, er 
werd gerampokt. We spanden onze wapens en gingen er op af, maar zij 
hadden ondertussen reeds de benen genomen. De straat was vol inlanders, 
bewapend met stokken, fakkels, bijlen, rieken enz. en ze schreeuwden van be- 
lang. Door deze bevolkingsoploop konden we niet snel genoeg vooruit komen. 
We liepen tot aan de C.Q.-lijn, maar de bevolking ging er met veel geschreew 
overheen. Hierna zijn we naar het huis gegaan, waar de diefstal had plaatsge- 
vonden om rapport op te maken. Hier vonden we nog eeen handgranaat en 
een klewang. We zijn weer aar de petinggi teruggegaan en later naar onze 
post. 
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ninsdag P7 !uh l948 
. . 

Om 14.00 uur gingen we samen met een ossenkar naar Kidal om voeding en 
water te halen. Dit was niet de snelste manier want om 15.30 uur waren we 
pas in Kidal en zijn daarna weer teruggereden naar onze post met het eten en 
een grote teil water. Hier kwamen we om 17.15 uur aan. 
Bij onze thuiskomst werd er aan ons, van Geem en mij en aan de jongens van 
de M.I.B.A. medegedeeld, dat we de volgende dag om 88.00 uur klaar 
moesten staan voor overplaatsing naar een andere post. 

. . 
oensdaa ?R iuli 194R 

Na vanmorgen nog van vier tot zes op wacht te hebben gestaan, was ik toch 
om 08.00 uur klaar voor het vertrek met een ossenkar naar Kidal. Hier 
kwamen we rond 9.15 aan. Na hier een uurtje te hebben gewacht kwam er 
een burge~vrachtwagen aan, die door de jongens van deze post werd 
gecontroleerd. Met deze wagen konden we meerijden naar Toempang, waar 
we om 11.35 aankwamen. Om 13.m uur, na het eten, waren al de jongens 
van de 34e Hp. V.A., die hier op de buitenposten zaten, weer bij elkaar en om 
13.30 uur reden we met ons vijven weer verder naar een andere buitenpost, 
nl. Modowoenjo. Drie van ons moesten door naar een V.P.-post verderop. De 
ligging hier in Modowoenjo was niet zo goed, maar het eten en de gelegenheid 
om je te wassen en te mandien was veel beter dan in Tadjinan. Ook hadden we 
hier een baboe, die de was deed. Direct al van 18.00 uur tot 20.00 uur op 
wacht, maar daarna lag ik al spoedig te pitten. Om 22.30 uur werd ik al weer 
gewekt om op patrouille te gaan. Met vier man moesten we naar Parsiwoetjoe 
om een spoedbericht af te halen, omdat de verbinding niet te verstaan was, 
wegens storingen. Om 02.00 uur waren we weer terug op onze post. Het 
door ons opgehaalde bericht luidde, dat er grote waakzaamheid betracht 
moest worden, omdat de T.N.I. z'n troepen aan het versterken was in het P.K.- 
gebied. 

Dond~rrlag P9 juli 1948 
. . 

Rond 10.00 uur met vijf man op parouille gegaan. Deze ging langs vele bergjes 
en af en toe door een diep ravijn. We bezochten 5 petinggiss. Om 17.00 uur 
waren we terug, bezweet en zwart. Op wacht van 22.00 uur tot 24.00 uur. 

t./m dnnrlerda 5 ai irii istus 1 948 
Deze dagen niet veel anders gedaan dan wachtkloppen en zo nu en dan een 
kleine patrouille of een hinderlaag. Ook werd er proefalarm gegeven om te 
kijken hoe snel we in onze stellingen konden zijn. Er gold nog steeds grote 
waakzaamheid en er werd wacht gelopen met het bajonet op het geweer. 
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Herinneringen van bepaalde stede* en kampongs opeOost - Java 
IC--_ _ _ 

tijdens het tropenverbluf als miljtatr van de 34 - Hp.V.A. 
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De poeasa-tijs is weer voorbij en de inlanders vierden Oudejaaarsavond. 
"s Avonds gingen we weer met vier man op patrouille en om 22.00 uur zaten 
we bij onze eerste pettinggi om hem bij het gebruikelijke thee-met koek-uurtje 
inlichtingen te  vragen. Omstreeks 23.30 uur klonk in de verte het geluid van de 
tam-tam, rampokkers. Wij gingen er op af en gingen in een hinderlaag liggen 
bij een viersprong, maar toch zonder resultaat. Om 01 .00 uur zijn we weer 
teruggegaan, langs de pettinggi en daarna door naar de post, waar we om 
02.00 uur aankwamen. Voor ons zit het er hier bijna op. W e  hebben ons 
eigenlijk best vermaakt en hebben veel gezien van de natuur e.d. Bij de pet- 
tinggi's werden we altijd zeer goed ontvangen, maar of dit echt gemeend was, 
blijft wel een vraagteken. Je weet tenslotte niet met wie je te  doen hebt. Wij 
van onze kant hielden daar ook rekening mee, want het is meer dan eens 
voorgekomen, dat we rijst te  eten kregen en dat door de commandant de 
bordjes werden verschoven, zodat de pettinggi eerst zelf van dat bordje moest 
eten. Je kon nl. gevaar lopen, dat het eten vergiftigd was. 

c 
Deze dag is voor de bevolking Mohammedaans Nieuwjaar en rond de post 
werd door hen goed gefeest met dans en veel eten. Om 07.30 uur zijn we 
gaan pakken en zijn daarna nog even gaan kijken naar de slamatan. Om 14.00 
uur zijn we op een vrachtwagen gestapt en naar Toempang gereden, waar we 
onze geweren weer heben ingeleverd. Vn hieruit zijn we doorgereden naar Ma- 
lang, waar we om 16.30 uur aankwamen. Na onze stoffige dekens te  hebben 
uitgeklopt hebben we ons op de oude plekjes geinstalleerd en na een goed bad 
vond ik me weer helemaal fit. In het begin viel het me wel op hoe wit de kamers 
van het Soekoenhospitaal waren, vergeleken met de kamers op de buitenpo- 
sten. 

I l ) E I s t u s  1948 
Weer in dienst als verpleger en wel op zaal 7, hetgeen een hele verandering is 
na het verblijf op de buitenposten. 

c 
's Middags om 14.00 uur moesten we naar onze polikliniek en kregen we een 
injectie tegen typhus, cholera en tetanus. Om 15.00 uur was het grote waak- 
zaamheid in malang en omstreken, omdat de republiek in de komende nacht 
haar 3-jarig bestaan vierde. 

Il)insdag 17 a u g w t u ~  1948 
's Morgens rond 05.15 uur werden we allen gewekt door alarm en met spoed 
onze tampatjes uit en komen we bij elkaar in het hospitaal en het bleek 
proefalarm te zijn. Hier werden ons de posten aangeduid bij een eventuele 
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aanval. Schildkamp, van de Garde en ik moesten ons in de hal naast de 
portiersloge opstellen en kregen als wapen een bren en wij behoorden tot de 
reservegroep en konden dan ingezet worden waar het nodig zou zijn. Om 
07.00 uur verzamelen in de patientencantine [zaal 81, waar onze commandant 
een woordje sprak en zeer tevreden was met deze oefening. Als er een grote 
aanval in de toekomst zou plaats vinden, kregen we ook nog versterking van 
twee peletons 45-R.I., die in de Rampalkazerne verblijven hier in Malang. 

g 
De grote waakzaamheid werd in de namiddag weer opgeheven en we kregen 
weer de gewone oude wacht, rond en in het hospitaal als voorheen met twee 
man. 

a 
's Morgens omstreeks 3.30 uur tot 4.30 uur werden er regelmatig mortieren 
verschoten in de verte. 's Avonds om 21 .O0 uur is er een feestje bij onze 
officieren, wardoor er verschilende dronken waren. 

g 
Vandaag voor het eerst nachtdienst op zaal 2 [t.b.c. afd.] Persoonlijk vond ik 
het niet verantwoord om alleen te beginnen op de t.b.c.-afdeling, waarvan men 
niets afweet dan een klein berichtje van zuster Wensink dat luidde: 
De voorste 2 zaaltjes zijn negatief. de achterste zaal + 2 kamertjes: positief, 
dus 12 t/m 26. Gewassen worden: niepse en Strengholt in de kamertjes. 
Mocht je 's nachts een urinaal nodig hebben, dan vind je ze in de eerste W.C. 
met het slot [sleuteltjes hangen op de dienstlijst in het kantoortje.] Meters 's 
morgens afslaan en goed afnemen met alcohol. Je moet op de achterste zaal 
zitten 's nachts [kapje op de lamp]. Mocht iemand een longbloeding krijgen, 
dan nachthoofd bellen, in bacolieten mok ijs fijn hakken om te laten eten en zo 
nodig een ijsblaas [ligt onder in de kast] geven op de borst. Saisisi krijgt een 
kom met water. 's Morgens wast hij zich zelf. Sterkte A. W. Medicijnglaasjes 
met pleister onderop: negatief, anderen positief. Mochten ze erg hoesten, dan 
een lepel hoestdrank of een codeine geven. Jan Wagemakers. 
Hier moest ik het mee doen. Het werd wel een zware nacht met al dat gezoek 
en dan nog een patient, die er heel erg aan toe was. 's Morgens om 5.30 uur 
vond ik het nodig de nachthoofd op te bellen die dan ook spoedig bij mij was. 
Ons werd aangeraden om extra voeding te nemen, bestaande uit 2 eieren en 
en blikje melk en op de zaal nog zoveel mogelijk melk te drinken. 

g 
's Morgens om 7.00 uur hoorde ik dat patient Niepse was overleden, dat ik 
wel verwacht had, dat het niet meer lang kon duren. Om 22.00 uur ging ik de 
tweede nachtdienst in op zaal 2 en behoefde nu niet meer op de zaal te 
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verblijven en vanuit het kantoortje alles in de gaten te houden. Maar toch is het 
een hele vreemde toestand als men eigenlijk niets van zo'n zaal afwset. 

m 
Met de aflossing 's morgens was ik blij dat deze weeknachtdienst er op zit en 
kan dan verder in de dagdienst werken samen met meer verplegers en dat 
veel gemakkelijker zal zijn. 
Om 08.00 uur stond ik al Waar om met de wagen naar Pasaroean te gaan 
met toelating van de commandant voor een bezoek te brengen bij Jan 
Brandhof van 2-3-10-R.I. een oud patient van zaal 7. Ik ging naar Tjelaket en 
na een half uurtje had ik een ambulancewagen van de Huzaren van Boreel die 
me meenam tot de viersprong bij de zijweg van Tretes en na een half uurtje 
kreeg ik een burgerwagen te pakken. die me verder tot Porong bracht, van 
hier met een andere burgerwagen naar Blimbing en van hieruit weer met een 
andere naar Pasaroean, waar ik om 13.00 uur aankwam. Hier werd ik 
hartelijk ontvangen. 's Nachts kreeg ik een tampatje om te slapen van de 
nachtwacht. 

c 
Vandaag is het verlof weer voorbij en heb me hier best vermaakt in dit 
havenstadje. Als afscheid kreeg ik een aapje mee, want deze jongens zijn zich 
aan het gereed maken voor de terureis naar Nederland. Om 8.30 uur stond ik 
aan de hoofdweg en had al weldra een vrachtwagen te pakken, waarmee ik 
kon meerijden tot Porong. Spoedig hierna stopte er een jeep die me verder 
bracht tot Malang en ik was om 1 1 .O0 uur weer thuis. 
Ook werd er bekend gemaakt, dat het weer grote waakzaamheid is en het ziet 
er naar uit, dat we een rotte tijd tegemoet gaan. Volgens de radio is de 
verlieslijst van vorige week: 15 militairen gesneuveld in Indie, waarvan er 10 
jongens zijn gesneuveld hier in de Oosthoek van Java. 

Het werk op zaal 2 [t.b.c.*fd.] zit er weer op en ik begin vandaag op zaal 8. 's 
Avonds bevond er zich in de stad op het alloon alloon een bende die een 
handgranaat wierp naar de mensen die uit de bioscoop kwamen, een mens 
werd hierdoor gewond. 's Nachts werd er regelmatig gevuurd niet ver van het 
hospitaal. 

Dinsdari 14 december 1 948 
Het verplegend personeel die hun taak hadden verricht op zaal 2 [t.b.c.-afd] 
werden deze namiddag doorgelicht en alles was best in orde. 's Middags 
werden er 6 verplegers van ons overgeplaatst naar verschillende onderdelen. 
Er was nogal haast bij en onze verwachting was dan ook, dat er nu spoedig 
iets zou gebeuren. Ook werd er bekend gemaakt dat er voor Malang de order 
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"grote waakzaamheid" van kracht was. 

a 
In de voormiddag werden er uit het hospitaal zo'n 140 patienten ontslagen. 
Deze mensen waren nog wel niet geheel genezen, maar moesten verder 
worden geholpen door hun eigen dokter op de ziekenzaal van hun onderdeel. 
Uit dit alles werd het ons duidelijk dat er een aktie in de lucht zat, want ook wij 
kregen posten rond het Soekoenhospitaal in Malang aangewezen om dit te 
beveiligen. Zij die hierbij niet waren ingedeeld moesten zich bij onraad of bij een 
of andere aanval naar de patientencantine begeven. Voorlopig werden ook alle 
vrije dagen ingetrokken. 

c 
Vandaag kwamen de zalen 1 en 3 geheel leeg, want die paar patienten die er 
nog oplagen, werden overgeplaatst naar de zalen 7 en 9. Op zaal 8 lag nog 
een persoon, maar die vertrekt morgen naar Tretes. Ook de fourier met al zijn 
spullen moest zijn plaats afstaan en deze zaal zal dan, als het nodig mocht 
blijken, in de toekomst als ziekenzaal worden gebruikt. Ook gingen er weer 2 
verplegers naar Lawang toe. In de namiddag werd mij verteld, dat ik samen 
met Martens de volgende middag klaar moest staan om naar Batoe te worden 
overgeplaatst met een ambulance wagen en 2 chauffeurs van de A.A.T. 

17 dmxmhw 1 C14R 
Toen we ons 's middags met 4 personen bij de portier meldden, kregen we van 
de apotheker verbandtassen uitgereikt met daarin o.a. 5 morfinespuitjes, 
wondpoeder, snelverband, jodium, pleisters, brandwondenverband en wat al 
niet meer. Alleen ... een schaar ontbrak, maar die waren zeker niet in 
voorraad. Ons werk in de komende aktie zou bestaan uit het afvoeren van 
doden/gewonden met onze eigen ambulance vanaf het front naar het 
Soekoenhospital. Onze commandant Dr. Beukers nam afscheid van ons en wij 
gingen op weg naar Batoe. Daar aangekomen hebben wij ons gemeld bij Dr. 
Wieber van 3-54.]. en als voorlopige verblijfplaats werd ons de ziekenzaal 
aangewezen. Op deze zaal stonden 6 bedden. Ook werd ons verteld dat we om 
18.00 uur bij een bespreking aanwezig moesten zijn, maar dit ging niet door, 
omdat de aktie een dag werd uitgesteld. 

7 7 1 8  tweede p h o n ~ l e  alb;ie 
. . 

Na een stevig ontbijt zijn we uit verveling Batie ingegaan. Nadat we het een en 
ander hadden bekeken zijn we weer teruggegaan en hebben ons verder 
vermaakt met het leggen van een kaartje. Het wachten was op nader 
opdrachten, maar pas laat in de middag werd ons medegedeeld, dat we ons 
om 23.00 uur gereed moesten houden. Om die tijd zijn we in onze ambulance 
wagen gestapt en zonder licht de bergen ingereden. Om 23.30 uur kwamen 
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we in het plaatsje Sebaloe aan. Om 24.00 uur rukte er van hieruit zo'n 300 
man van het K.N.I.L. op, die zo mogelijk ongemerkt moesten proberen de 
Status-Quo-lijn over te komen om de "Kali-Kantoverken'' te bezetten, de zo'n 
20 km. van hier verwijderd waren. Wij bleven die nacht in Sebaloe slapen. 

s 
De vele alhier verblijvende militairen lagen her en der verspreid en wij 
probeerden met ons vieren in de ambulancewagen te slapen, maar het was zo 
koud, dat er van slapen niet veel kwam. Pas 's middags om 16.30 uur gingen 
de jongens van 3-5-R.I. en 2-15-R.I. de C.Q.-lijn over en kregen al direct een 
hevig vuurkontakt. Het terrein was moeilijk begaanbaar vanwege de vele 
ravijnen en er werd bovendien op behoorlijke tegenstand gerekend. De hier 
opgestelde mortieren deden behoorlijk hun best. Om 18.00 uur werd de 
eerste dode [een T.N.1.-er] binnengebracht. Nadat we hem eens goed hadden 
bekeken, werd hij door een paar inlanders naast onze post begraven. 's 
Avonds kregen we allemaal slaapplaatsen toegewezen in de kampong en 
ondanks alles hebben we op onze tampatjes behoorlijk goed geslapen. 

c 
's Morgens werd er zo nu en dan nog behoorlijk geschoten, maar we hadden 
toch op meer tegenstand gerekend. Kolonel Kraan was regelmatig op onze 
post aanwezig om te zien of alles volgens plan verliep. In de namiddag kwam 
de eerste gewonde binnen. Het was ziekenverpleger Alex van 3-54.1. met een 
armschot. Hij werd door ons op de post verder verzorgd en gereed gemaakt 
voor transport naar het hospitaal. Tijdens deze behandeling kwamen er ook 
andere jongens van 3-5 terug uit het voorterrein. Een van hen bleek zoveel last 
van zenuwen te hebben dat hij bij het ontladen van zijn stengun zichzelf in zijn 
voet schoot. Nadat we ook dit hadden behandeld hadden we dus 2 gewonden 
om af te voeren naar Batoe, waar ze door Dr. Wieber nader worden 
onderzocht en daarna met de ambulance van 3-5 van Batoe naar Malang 
worden gebracht om te worden opgenomen in het Soekoenhospitaal. Hierna 
reden we weer terug van Batoe naar Sebatoe over een pas met 65 bochten. 
Naast deze weg lagen ontzettend diepe ravijnen en dan te bedenken dat we 
deze weg op 18 december jl. in het pikkedonker hadden afgelegd. Het was 
maar goed dat we toen niet wisten hoe gevaarlijk het berijden van deze weg 
was. Onze commandant Dr. Beukers en nog enkele manschappen van de 34e 
Hp. V.A. kwamen ook eens een kijkje nemen, maar na een half uurtje waren ze 
alweer vertrokken. Ook hoorden we op deze dag dat radio Djokja berichten 
uitzond, verzorgd door de Nederlandse Strijdkrachten. Het deed ons goed dit 
te horen, omdat hieruit bleek dat de hoofdstad van de Republiek in onze 
handen was. 
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aa P1 december 1948 
Deze ochtend werd er in de bergen weer behoorlijk geschoten en om 15.00 
uur werd er zelfs een Wagen van ons beschoten niet ver van onze post. 
Onmiddellijk ging er een patrouille van ons op af, maar toen ze daar aankwa- 
men was er niets meer te bekennen. Wel vonden onze jongens zo'n duizend 
kilo aan bommen, die ze hebben opgeblazen, wat een behoorlijke knal gaf. Ook 
kwam kolonel De Snoo van de M.G.D. nog een kijkje nemen, maar ook hij was 
na een poosje weer verdwenen. Vandaag hebben we Ngrotto bezet. Hiervoor 
werden door de mortieren zo'n 520  granaten verbruikt. Ook maakten we een 
mitrailleur buit. Toen het donker werd kregen we voor elke kamer twee 
kaarsen uitgereikt, zodat we nu ook zo'n beetje licht op onze kamer hebben. 

g 
In de loop van de morgen kregen we bericht, dat we met de ambulance naar 
de S.Q.-lijn moesten rijden om daar een gewonde op te halen. Het was een 
K.N.1.L.-man met een armschot die we, na invulling van de gewondenlijst, naar 
Batoe zouden afvoeren. Voordat dit gebeurde kwam er een carrier aan met 
daarin een meisje van 8 jaar dat een longschot had opgelopen. Zij was er erg 
aan toe en ook haar hebben we meegenomen naar Batoe en daar hebben we 
haar levend afgelverd bij Dr. Wieber. Daarna zijn we teruggereden naar 
Sebaloe. In de namiddag moesten we weer uitrukken om gewonden op te halen 
in Poedjon. Het bleken twee inlanders te zijn, maar we hadden maar een 
brancard bij ons. Dit bleek geen probleem te zijn, omdat een ervan zittend kon 
worden vervoerd. De andere had een borstschot en was naar schatting 
ongeveer 20 jaar oud. Hij was getrouwd en zijn vrouw wilde ook mee. Wij 
hadden hiertegen geen bezwaar en zo reden we weer naar Batoe. Toen we 
weer terug waren kwam er een bericht binnen, dat er vermoedelijk bommen 
waren gelegd in de pas van Sebaloe naar Batoe en dat de weg werd afgeslo- 
ten. We keken elkaar verbaasd aan omdat we de weg zojuist nog gereden 
hadden. We hielden niet erg van dit soort geintjes, ofschoon we er nu wel om 
konden lachen. 

c 
's Morgens vond er een kleine aanval op Batoe zelf plaats. Een peloton van ons 
ging er op af, maar zij kwamen te laat. Er was niemand meer te zien. Een ding 
weten we nu wel, we kunnen onze tegenstanders overal en altijd verwachten. 
Ze slaan onverwachts toe en verdwijnen dan weer. Om 15.00 uur hoorden we, 
dat onze jongens enkele mortiergranaten afschoten. Dit horen we nog wel, 
maar lichte wapens zijn vanaf onze post niet te horen. Vandaag zijn er wel 
enkele bommen weggehaald op de weg van Sebaloe naar Ngrotto die daar de 
afgelpen nacht waren geplaatst. 
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a 2 4  decemh~r 1 i948 
's Middags moest ik mee op patrouille. We gingen met ongeveer 25 man naar 
een bergtopje, een km. of zeven vanaf onze post. De weg leek wel een 
wildernis, maar alles ging goed. Bij thuiskomst in Sebaloe stond daar een 
cantinewagen om ons een heerlijk flesje limonade te geven. Dat smaakte best 
na zo'n tocht. 

a 25 december 1948. Kerstmis 
Om 24.00 uur werd er een nachtmis opgedragen door aalmoezenier Verhoeks 
van 3-5-R.I. Dit vond plaats in een kamponghut aan de andere zijde van de 
straat. De dienst kon niet eenvoudiger zijn, maar op mij persoonlijk maakte het 
een geweldige indruk en tot op heden is dit nog altijd mijn mooiste nachtmis 
geweest. Om 10.30 uur gingen we met de ambulance naar Ngrotto om daar 
een gesneuvelde op te halen. Het was korporaal Kuijpers van 3-2-15 RI. Ter 
plaatse aangekomen moesten we nog even wachten op de patrouille die nog 
niet terug was. De korporaal was in het hoofd geraakt en wij hebben hem 
afgevoerd naar het Soekoenhospitaal. Hier ben ik ook nog even naar mijn 
kamer gegaan om nog wat spullen mee te nemen die ik nodig had. Ook ontving 
ik mijn maandgadij en het Kerstpakket van de NIWIN. Aldus van alles voorzien 
ben ik weer terugereden naar Sebaloe. 

s 
's Morgens naar kampong Poedjon-Kidal geweest. Hier viel niets te bespeuren 
en onverrichterzake weer naar onze post teruggekeerd. 

Dinsdag ?8 dmember 1948 
In de namiddag bracht een ambulance mij naar post 10 in de buurt van Batoe 
met mijn tampatje en de nodige spullen voor een overnachting. Hier aangeko- 
men heb ik mij bij Lt. Jonkman gemeld. Men voorzag mij van noodrantsoenen 
voor de volgende dag, omdat we met een patrouille de bergen zouden ingaan 
en ben daarna gaan slapen. 

c 
Om 04.00 uur opgestaan, wassen en en paar sneetjes brood gegeten en ben 
toen op een vrachtwagen gestapt, die ons naar de volgende post zou brengen. 
Vanaf deze post gingen we te voet; verder de bergen in, over smalle paadjes en 
langs diepe ravijnen. Het was nog behoorlijk donker zo vroeg, maar toen het 
weer licht werd moesten we door een diep en steil ravijn. We moesten ons 
aan een touw laten zakken om daarna weer, met behulp van een touw, naar 
boven te Wauteren. We zaten aan de voet van het Ardjoenogebergte. De 
wegen waren hier zo dicht gegroeid, dat we de takken opzij moesten duwen 
om vooruit te kunnen. Plotseling ratelde onze bren waardoor twee tegenstan- 
ders werden gedood, die achter een mitrailleur lagen. Samen met 250 
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patronen hebben we die buit gemaakt. Er werd nog een paar maal geschoten 
en daarna gingen we weer verder. De strooien hutjes langs de weg werden in 
brand gestoken. Om ongeveer 09.00 uur kwamen we bij een kampong aan, 
die door ons werd gesweept [doorzocht], evenals nog drie andere kampongs. 
Er werd zegge en schrijven een handgranaat gevonden, waarna de kampongs 
in brand werden gestoken. Ik betreurde dat dit moest gebeuren. Rond 10.00 
uur werd een inlander gepakt, die onze colt-mitrailleur moest dragen. 
We gingen weer in de richting Malang-Batoe. Het ging bergafwaarts en dat is 
ook erg vermoeiend, vooral ook omdat het pad glad werd van de neergutsende 
regen. Verschillende kampongs werden nog door ons gesweept om te kijken of 
er nog iets te vinden was. Zo kwamen we op de grote weg uit, die naar 
Poerwosari liep. Via de radio werden er 4 vrachtwagens opgeroepen om ons 
te komen halen. Om 13.30 uur zijn we op de wagens geklommen en zijn we 
naar onze post teruggereden. Op de driesprong tussen Malang en Batoe stond 
weer een cantinewagen voor ons klaar waar we werden getrakteerd op een 
glaasje limonade met koek en . . . . een sigaar. Na deze lafenis zijn we doorgere- 
den naar onze post in Sebaloe, waar we om 14.00 uur aankwamen. Spoedg 
konden we ons te goed doen aan een messing [etensbakje) met overheerlijke 
nassi-goreng en dat smaakte voortreffelijk na deze vermoeiende reis. Nadat we 
een bad hadden genomen waren inmiddels de tampatjes gearriveerd, zodat we 
deze konden opzetten om daarna heerlijk te gaan slapen. 

m 
In de namiddag werd een andere ambulancewagen op onze post gestationeerd 
en werden onze chauffeurs afgelost die weer terug konden naar Soekon in 
Malang. 

a 31 december 1948 
's Middags werden we getrakteerd op oliebollen die ons werden geschonken 
door de bevolking van Malang. Ze smaakten best en je mocht er zoveel van 
eten als je lustte. 

7atwrl;ig 1 januari 1949 
We wensten elkaar het beste voor het komende jaar en dit was de hele viering 
hier op de post. 's Middags kwam er bericht dat 3-5 R.I. de komende dagen 
zou worden afgelost. 

?en maandiig 3 januari 1949 
Twee bijzonder rustige dagen. 

D-ari 1949 
Om 08.00 uur op patrouille gegaan en achteraf bezien, is dit een zware tocht 
voor ons geweest. De natuur om ons hen was prachtig en al snel kwamen we 
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op een tjot terecht. Hier bleven verschillende jongens achter om, indien nodig, 
dekkingsvuur te  kunnen geven voor de rest die verder ging. W e  moesten nl. 
door een ravijn via een zeer bochtig pad. Beneden in het ravijn aangekomen' 
zagen we voor ons uit een witte waterzuil. Dit bleek een waterval t e  zijn, 
waarvan het water met veel geraas naar beneden Metste tussen het groen van 
de bomen. Erg mooi om dit te  zien. Hierna ging de tocht naar boven, maar 
alles was zo dicht begroeid, dat de voorste jongens eerst het groen moesten 
wegkappen om verder te  kunnen. Boven gekomen gingen wij op onze beurt in 
dekking om die andere jongens te  beschermen die nu naar ons toekwamen. 
W e  gingen weer naar onze post in Sebaloe terug, waar we rond half twaalf 
aankwamen. In de loop van de avond zijn er verschillende jongens van de 5-5. 
R.I. weggegaan. Ze werden overgeplaatst naar een ander gebied in Oost Java. 
De overige jongens van 3-5 R.I. zouden de andere dag vertrekken en zij werden 
afgelost door 4 5  R.I. 

Rond 10.00 uur in de morgen belde Martens ons op of we hem op konden 
komen halen van de post Parree, aan de andere kant van Batoe. W e  hadden 
inmiddels al aan een sergeant en een paar officieren gevraagd of het mogelijk 
was om even naar Malang te  rijden om diverse dingen die we nodig hadden op 
te  halen, o.a. ook wat schone Weren. Omdat we door hen werden door  
verwezen naar de commandant van 4 5  R.I. die op de post parree verbleef, 
kon een en ander worden gecombineerd. In Parree aangekomen kregen we 
van Lt. Rietschoten toestemming om naar het Soekoenhospitaal te rijden, 
maar we moesten zo snel mogelijk weer naar onze post in Sebaloe terugkeren. 
Op de terugweg van Malang naar Sebaloe moesten we driemaal met 
motorpech stoppen, maar uiteindelijk kwamen we toch met onze wagen in de 
werkplaats van 4 5  R.I. in Batoe aan. Met spoed werd het euvel verholpen en 
reden we naar onze post, waar we pas om half drie aankwamen. Hier werd 
ons gevraagd of wij de voeding weg wilde brengen naar de jongens op de 
posten Poedjan en Ngrotto, daar de keukenwagen nog steeds niet was 
aangekomen. 

Om drie uur 's middags zijn we naar Ngotto gereden om een zieke op te  halen. 
Deze had amoebendysenterie [ook wel ameubelendysenterie genoemd In de 
soldatenmond] en deze hebben we doorgebracht naar het Soekoenhospitaal in 
Malang. Hier kwam ik in gesprek met onze verplegers die mij vertelden, dat ze 
nu om de twee weken nachtdienst liepen, omdat een 8Iltal verplegers, sinds 
de 2e politionele aktie bij verschillende onderdelen gedetacheerd waren. Om 
17.00 uur waren we weer terug op onze post in Sebaloe. 
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rdaa 8 ianuar 
Vroeg in de morgen, het zal rond vijf uur geweest zijn, kwam een colonne 
wagens voorbij onze post op weg naar Ngrotto. In de wagens zaten K.N.1.L.- 
militairen en verder reden in de colonne mee de Huzaren van Boreel en 
carriers van 12 R.V.A. met vier stukken artillerie. Ook namen verschillende 
jongens van onze post deel aan deze aktie. Om 14.00 uur hoorden we in de 
verte artillerie- en mortiervuur. Om 18.00 uur kwam de colonne weer terug. Er 
waren twee karabijnen en een paar duizend patronen buitgemaakt, maar het 
uiteindelijke doel was niet bereikt. De vijand was op de vlucht geslagen voor 
een omsingeling had kunnen plaatsvinden. 

aa&a V 1 r] w a r 1  1 949 
Vandaag kwamen er nog meer jongens van 4 5  R.I. bij op onze post. Ook 
werden 2-15 R.I. in Ngotto en Poedjon afgelost. Volgens onze commandant 
Dr. Beukers moesten wij, met het vertrek van 2-15 R.I. ook terug naar het 
Soekoenhospitaal, maar dit werd voorlopig weer uitgesteld. 

's Morgens moest ik met de keukenwagen mee naar Poedjon, om van daaruit 
met de jongens op patrouille te gaan. We vertrokken om 7.15 uur. Het terrein 
was zwaar, omdat de weg verschillende malen steeg en de grond van de 
paden glad was van de regen. Toen we de eerste ravijn door waren, voelde ik 
mij behoorlijk moe en alles draaide voor mijn ogen. Daarna brak het zweet me 
uit en dat deed de vermoeidheid wat afnemen. Na een vijftal minuten rust ging 
het al wat beter. Een inlander die ons passeerde lichtte ons in, dat er 
tegenstanders in de dichtsbijzijnde kampong zaten. Wij met spoed er op af, 
maar toen we daar aankwamen was er niets meer te zien. Onze tocht voerde 
door verschillende kampongs en rond negen uur kwamen we in de kampong 
Kidal aan en hier namen we een flinke rustpauze. Tijdens deze rust Wonk er 
opeens een roffel van een bren en de schrik sloeg ons om het hart. Het bleek 
echter loos alarm te zijn omdat er een fout was gemaakt tijdens het ontladen 
van het wapen. Gelukkig liep alles goed af. Rond 10.00 uur kwamen we op 
onze post Sebaloe aan en na eeen korte rustpauze gingen we weer verder. Om 
1 1 .O0 uur waren we aan de andere zijde van Poedjon. Hier werd het vuur 
geopend op figuren die op de vlucht gingen in de kampong die recht voor ons 
lag. We gingen er met spoed achteraan, maaar in de kampong aangekomen 
zagen we niets meer maar vonden wel een persoon die door ons vuur dodelijk 
was getroffen. Om 12.30 uur waren we weer terug op de post in Poedjon en 
kon ik weer met de keukenwagen mee terugrijden naar Sebaloe. 

Dond~rdag 13 januari 1 949 
Vandaag moest ik alles inpakken want ik werd overgeplaatst naar de post 
Poedjon. Met de ambulance wagen ben ik verhuisd. Ik werd in een mooi 
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gebouw gelegerd en daar omheen zag je een prachtige natuur en bergen. 
Nadat enkele jongens een beetje hadden opgeschoven was er voor mij ook een 
plaatsje om te kunnen slapen ofschoon we wel erg kort bij elkaar lagen. 

ri 14pnuari 1949 
's Middags moest ik met dit peloton al mee op patrouille. We gingen richting 
de bergen in de omtrek. Om 16.00 uur waren we op de plaats van bestem- 
ming en kregen even rust. Op een gegeven moment kwam er een inlander 
langs, die door Patty, een Ambonees militair, werd aangehouden voor 
controle. Hij bleek in het bezit te zijn van twee soeraks en bekende al spoedig, 
dat hij lid was van de T.N.I. Als gevangene hebben we hem meegenomen. We 
zijn nog wat verder doorgelopen, maar ook in deze kampong bleek alles rustig. 
Na het lessen van onze dorst zijn we naar onze post teruggegaan en om 
17.30 uur waren we weer thuis. 

's Morgens rond 10.00 uur kwam Dr. Nicolay bij ons op bezoek. Hij bracht 
voor mij een kistje medicijnen mee voor de jongens hier, maar ook voor de 
inlanders. 's Middags ging ik aan het werk om een polikliniek in te richten. Een 
medicijnkast werd voor mij versierd uit een voormalig TNI-gebouw. De 
polikliniek lag in de kampong naast ons kampement. 

g 17 ianuari 1949 
Vroeg in de ochtend, omstreeks 03.00 uur, vond de eerste aanval plaats op 
ons kampement met mitrailleur en karabijnvuur. We vlogen ons bed uit en 
schoten snel wat kleren aan. Deze aanval duurde een half uurtje en daarna 
konden we weer gaan slapen. We kleedden ons uit, maar nauwelijks lagen we 
op onze tampatjes of een tweede aanval werd ingezet en met spoed moesten 
we ons bed weer uit. Het vuren werd door ons beantwoord en ook hebben we 
een paar mortiergranaten verschoten. Spoedig daarna werd het weer rustig 
en konden we weer naar bed. Even daarna hoorden we weer schieten in de 
verte. Nu kreeg Sebaloe een beurt, maar daarna is het de verdere nacht rustig 
gebleven. 's Morgens kwam sergeant Hoogenbrugge bij me en hij vertelde me, 
dat ik m.i.v. vandaag ook dienst moest doen als hygienist. Ik kreeg daarvoor 
ook een koeli [bediende] tot mijn beschikking om hem het nodige werk te laten 
verrichten en tevens kreeg ik een lijst van dingen die op deze post dagelijks 
moesten gebeuren. De lijst zag er als volgt uit: 
TAAK VAN DE HYGIENIST -POST POEDJON- 
1. Hij is verantwoordelijk voor de netheid in en om de post -waartoe een 

koeli tot zijn beschikking staat- 
2. Hij draagt zorg, dat de hierna na belangrijkheid opgesomde werkzaamhe- 

den 's morgens om 11 .O0 uur gedaan zijn, waarna inspectie van de 
p.s.u. volgt. 
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a. Alle paden in het bijzonder voor en om de post, aanvegen en het 
verspreid liggende materiaal verzamelen. 

b. De vertrekken aan laten vegen [zonodig aandweilen], waarbij extra 
zorg moet worden besteed aan het kleine achtervertrek waarin de 
etenskast staat. 

c. Om 8.00 uur alle messtins van de tafel laten verwijderen en de 
tafels en banken schoon laten maken. Porties brood van de 
nachtwachten worden in de etenskast neergezet. 

d. Hierna wordt begonnen met het uitbranden van de W.C. en 
mandikamer, waarna op de hiertoe vastgestelde tijd, de inspectie 
wordt gehouden. 

De hygienist dient te beseffen, dat zijn taak een der belangrijkste van de post 
is. 

Getekend, 
De sergeant Hoogenbrugge. 21 januari 1949. 

's Middags om twee uur moest ik op patrouille, de bergen in. 
Het werd een zeer rustige tocht. We hebben alleen maar twee verdachte 
personen aangehouden die we aan de I.V.G. hebben doorgezonden voor 
verdere verhoring. Om 1 9.30 uur waren we weer op onze post terug. 

oensdaa l 9 !ani iari 1 R 4 9  
Om 08.30 uur begon ik aan de zoveelste patrouille. Rond 09.00 uur arriveer 
den we in de kampong Goemoel en kregen we onze eerste rustpauze. Na deze 
kleine rustpauze verzamelden we ons om verder te gaan, maar opeens lagen 
we onder vuur. Het kwam uit een ravijn, die zich naast de kampong bevond, 
verscholen in het groen der bomen. Voor onze tegenstanders bood dat een 
goede dekking. Zij schoten met mitrailleurs, tommyguns en karabijnen, maar 
gelukkig vlogen de kogels over ons heen. Plat achter een haag gingen wij in 
dekking en beantwoordden het vuur met onze brens, stens en geweren. 
Ondanks dit vuren konden wij onze tegenstanders niet het zwijgen opleggen. 
Door onze verbindingsman werd in Ngotto om steun van de aldaar opgestelde 
mortieren gevraagd. Al spoedig kwam de eerste granaat oversuizen, die 
precies in het ravijn viel. Het was een rookgranaat waarmee werd getest of het 
doel goed werd bereikt en dat bleek dus goed gelukt. Wij seinden dat door en 
spoedig vlogen de echte granaten over ons heen het ravijn in. Een van deze 
granaten kwam echter te dicht bij onze jongens van de I e  sectie terecht en 
daardoor viel er een gewonde. Ik werd geroepen om hem te behandelen en 
samen met sergeant Hoogenbrugge, die mij beschermde, ging ik er met spoed 
naar toe. Onder het lopen moesten we nog een paar maal in dekking, omdat 
er op ons werd geschoten. Bij deze sectie aangekomen zag ik de gewonde al 
liggen. Hij was gewond aan zijn bil en dit werd door mij behandeld. Dit gaf toch 
nog wat problemen omdat ik het verbandgaas niet kon knippen wegens het 
ontbreken van een verbandschaar in de mij beschikbaar gestelde uitrusting. Na 
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de behandeling brachten we, onder dekkingsvuur van onze jongens, de 
gewonde naar de weg, die ca. 50 meter van ons verwijderd lag in de kam- 
pong. Toen het eindelijk rustig werd hebben vier koelies de gewonde soldaat 
Van Beurden op een baleh-baleh naar de post Poedjon gebracht. Op de 
terugweg hebben we, via de radio, een bericht naar Ngrotto gezonden of de 
ambulancewagen van Sebaloe naar Poedjon kon komen. Spoedig kregen we 
bericht dat er een ambulancewagen van het Soekoenhospitaal uit Malang naar 
Poedjon zou komen. De patient werd onderweg geregeld door mij gecontro- 
leerd en alles bleef gelukkig goed gaan. We hadden Van Beurden toegedekt 
met jasjes van de jongens om hem tegen de lastige vliegen te beschermen. 
Rond 12.00 uur kwamen we in Poedjon aan en daar stond de ambulance 
reeds te wachten. We hebben de gewonde in de wagen geschoven en de door 
mij verrichte behandeling heb ik doorgegeven aan Jellema, die als verpleger 
met de ambulance was meegekomen. Ik kon dus zelf op de post blijven en door 
de commandant werd mij gevraagd over dit gebeuren een rappor5 op te 
stellen. Daar ben ik toen maar direct aan begonnen en toen dat klaar was heb 
ik de kleren van Van Beurden die onder het bloed zaten een minuut of tien 
uitgekookt. 

Om 14.00 uur kwam Dr. Nicolay een bezoek brengen aan onze post en hij had 
voor mij een kistje medicijnen meegebracht voor de polikliniek. Ook waren er 
een paar verplegers van onze 34e Hp. V.A. met de jeep meegekomen en ze 
vertelden me dat de eerste van ons onderdeel was gesneuveld door een 
ontploffing van een mijn in Madioen en wel op 19 januari jl. Het was Willem 
Hartendorp van het eerste peloton. 

ninsdag 25 januari 1949 
Op deze dag, maar ook al eerder kwamen er verschillende inlanders bij mij op 
het ziekenrapport om behandeld te worden. Ook kreeg ik een paar klassen van 
de school hier in Poedjon, waarvan sommigen last hadden van tropenzweren 
en kartel [lijkt op schurft]. 

oensdag ?A ri 1949 
Vandaag moesten de kinderen van de school van Poedjon weer bij mij 
terugkomen en het stond er goed bij met de kartelziekte. Ik heb ze nogmaals 
behandeld met zwavelzeep-spiritus. 's Middags moest ik weer op patrouille en 
deze verliep erg rustig. 's Avonds werd er bekend gemaakt dat er de volgende 
dag een zuiveringsactie zou plaatsvinden, omdat wij ook mee moesten doen 
zijn we maar vroeg gaan slapen. 
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Donderdag P7 januari 1949 
Om 05.00 uur opgestaan om deel te nemen aan de op deze dag geplande 
zuiveringsaktie. Bij ons op de post waren 4 stukken artillerie opgesteld van 1 2  
R.V.A. Zij waren 's morgens aangekomen. Ons peloton werd naar Ngrotto 
gebracht en van hieruit moesten we het voorterrein in. Al gauw stuitten we op 
een kali, die geweldig stroomde. De brug was verdwenen en dus zat er niets 
anders op dan door het water te waden. Verschillende jongens vielen daarbij 
om, omdat het niet meeviel je in het snelstromende water staande te houden. 
Ook ik kon me niet staande houden, maar gelukkig kon ik me nog met mijn 
hand wat in evenwicht houden op de bodem, zodat mijn verbandtas niet nat 
werd. Met de schoenen vol water en drijfnatte kleren moesten we weer verder. 
Dat was niet zo aangenaam, maar in de tropen droogt alles heel snel. 's 
Middags rond 12.00 uur kwamen we aan de rand van een kampong met 
daarnaast een diep ravijn. Hier zagen we T.N.1.-ers lopen die door de jongens 
met een bren onder vuur werden genomen. Het vuur werd niet beantwoord, 
omdat ze de vlucht namen. Het 3e peloton van 4 5  R.I. was deze kampong aan 
het zuiveren. In de volgende kampong waar we aankwamen was de artillerie- 
waarnemer aanwezig. Hij lag zo'n 300 meter van ons vandaan en hij had steun 
aangevraagd van de artillerie in Poedjon. Het doel dat moest worden bestookt 
lag in het ravijn naast de kampong. Wij wisten daar niets van, maar spoedig 
kwam de eerste serie granaten over ons heen. We gingen in dekking omdat ze 
vlak bij ons in de buurt neervielen en de scherven om ons heen vlogen. Het 
was wel angstaanjagend om door je eigen geschut beschoten te worden. Met 
spoed ging onze verbinding aan het werk om contact te krijgen met het derde 
peloton om het vuren te staken, maar ze kregen geen gehoor. Weer kregen 
we een serie granaten op ons dak en drukten ons nog platter tegen de aarde 
aan. Dit was geen geintje meer. Gelukkig kregen we daarna wel verbinding en 
zweeg de artillerie. Samen met het 3e peloton zijn we toen voorwaarts gegaan 
naar de volgende kampong. Hier was alles rustig en konden we terugkeren 
naar Ngrotto. Vandaar werden we met een carrier teruggebracht naar onze 
post. In Poedjon stond er een ambulancewagen klaar om eventuele gewonden 
te kunnen afvoeren, maar deze was niet nodig. Om 17.00 uur kwamen de 
laatste wagens met militairen voorbij om naar hun posten terug te keren. 
Gelukkig waren er bij deze actie geen gewonden of doden te betreuren. Er 
werd door ons ook niets buit gemaakt. 

HEEMKUNDEKRING HET LAND VAN GASTEL 



TERAAD IN QORLOGSTUD 1940-1 945 
Zoals in het vorige artikel vermeld, vergaderde de gemeenteraad op 28 
augustus 1941 voor het laatst. Burgemeester Hofland nam de taak van de 
raad waar. Daarom gingen vervangingen en benoemingen door. Op 3M36- 
1941 waren nog toegelaten tot  de gemeenteraad de heren G.D. Couwenberg 
en J. van der Vorst. Op 14I35-1943 werd in de plaats van M. Theunisse, 
A.G. J. Mastboom [oud-burgemeester) benoemd verklaard, wat hij accepteer 
de. Maar hij hoefde niet meer op te  treden, want tot  na de bevrijding werd er 
niet meer vergaderd. 

De Burgemeester d e r  gemeente Oud- en  Hieuw Gas t e l ,  krachtens  

a r t i k e l  3 van verordening 152/1941, waarneffiende de t a a k  van den ge- 

meenteraad, 

Overwegende, da t  u i t  den ingezonden ge loo f sb r i e f  van A . G . J .  

Maetbooni, b l i j k t ,  d a t  h i j  op 14 A p r i l  1943 is benoemd ve rk l aa rd  t o t  

l i d  van den raad;  

d a t  h i j  op 1 9  A p r i l  d.a.v. verklaard  hee f t  de benoeming aan t e  nemen 

da t  h i j  b l i j k e n s  de ingevolge a r t i k e l  l a  d e r  gemeentwet overgeleg- 

de stukken: 

5. is  Zl;eboren 11 September 1868 t e  Oud- en  ifreuw Gas t e l  e n  dus den 

ouderdoffi van 23 j a r en  hee f t  b e r e i k t ;  

b. gedurende de l a a t s t e  12 maanden voorafgaande aan den dag, naar-  - 
op h i j  t o t  l i d  vbn den raad benoemd werd verklaard  z i j n  werke- 

l i j k e  woonplaats binnen deze gemeente h e e f t  gehad; 

c .  geen openbare bet rekking bekleedt  : - 
d a t  de benoende voor t s  Nederlander is  krachtens  de overgangsbepa- 

l i n g  van de wet van 12 December 1892 ( S t b l  268); 

d a t  he t  n i e t  bekend is ,  d a t  ae  benoemde n i e t  voldoet aan  een van 

de ve re i sch ten ,  bedoeld b i j  a r t i k e l  21 d e r  gemeentenet; 

da t  geen bloedverwantschap of zwagerschap i n  den e e r s t e n  of tweeden 

graad of huwel i jk  tusschen denbenoeffid verklacrde  en den burgemees- 

t e r  of een  d e r  raadeledenbes tnat  ; 

Gelet op a r t i k e l  32 d e r  gemeentewet; 

b e s l u i t :  

A.G.J. b4astboom, voornoemd, t o e  t e  l a t e n  a l s  l i d  van den raad 

en van d i t  b e s l u i t  kennie t e  geven aan  den Commissaris dezer  grovin- 

c i e ,  ~aarnemende de t a a k  van Gedeputeerde S t a t e n  en aan den toegela-  

tene .  
De Surgemeester vo?rnoemd, 

Vastges te ld  op 11 ;Gei 1343. 
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" f ier moet recht geschieden. 
De Gemeente Oud- en ~ i e k  Gastel (N.B.) heeft 

nog ste$ds een ongezuiverde Burgerneesier. 
Gcdurondo do gcliclo Duilso lm- 

xt!ltiiig itccIt.do rccb enardo bc- 'a volkin vnn Oud- cn icuw-an6- 
tv1 ziet gc8rgcrd over do slnppc 
Iioiidin vnn do Innbclijkc Uw- 
6cmmfcr, U. J. %. 11oIlnnd. Do- 
xn persoon wns op l Mei 1040 in 
iunctic gctrcdcn cn hnd tcvorcii 
cnigc jnrcti Iiclzclido ninbt uitga- 
oalond to Dnnrlo-Nassnu. 

Voorn1 LUclcna do ecrfilo brnol- 
tin~sjnren, toon Iict scIican, dnt 
Duttslnnd do inccato kniin Iind om 
tlo cnrlng lc mi,nncn, wns Ilurnc- 
niccstcr Hollnnd op dc Iinnd van 
onxc vijnndcn, mot U ook wc1 dui 
deliik uil worden b i j  Iict Iczcn vnn 
do door Iiam gotckcnilc circtilni- 
ros, die h i j  in dic poriodo bi zijn 
gcmccntcnntrn Iiuis nnii Iiuis l i c t  
Iienor aii. 

Op b 0 d o l w r  1940 spoordo liij 
t10 Itcvolking nnn lot Itct nnnno 
incn vnii ,,con , jovinlo Iioiiditig" 
tlnnr Iiot lntcn vcrsprcidcii rnt i  
niitlcmlnnndc airailnirc: 

A u  do Ingcretcnen 

Uit rlc rcdnollo vnn 1iovc.nslnnn- 
de clrai~lnirc blijkt tor1 iliiidclijk 
dnt Uurgomccdcr Hollnnd t icl i  
ItccIt uitgcsloold om in  do gunst 
IC koincn vnn dc boxcllar. Inilion 
rij onn inilcrdnnd klnkkclot~a zou- 
den Iicl~licn nocrgcl~gtl bi de 
,,wonnon dor bczolbr" dnn Iind er 
niinincr ccn illcgnlilcit kunncn bc- 
fil~inn. Vnii can I~urgcinccatcr dio 
Ico i i ink l~k mns Iicnornid, Iind 
incn mol iele nnilccs niogcii ver- 
nnclitcn. Doeli 1iu dom olie circu. 
hivc! Mact I ic t  nict. Intrgcndcoi. 
Do 26 hups t i i s  1041 nch\to hij 
ziolt vcrplidit do bevolking per 

. circiilnirc rticdc 10 dclon, dnt er 
' oe11 prcniin vnn f, 20. Lc vcrrlic- 
ncii mns hij ,,clkc inclding vnn hot 
iiccrfilnrtcn vnn Jhi lsc ot  viinn- 
drlijkd(1) v l i g l a i  en", lc rn i i l  liij 
zich tcrm1Mcr li$! noqiiinds gc- 
rnapcn vnoldc om ~ r n s t i g  b mnnr- 
~cl i i imci i  tr en ,,do ~;cvolgcn vnn 
iiin~.clijko & % I I I I R ~ i ~ l n ~  Vnlt d0 
n t t d : n  .. .- .. .. 

Tn Iic~loc.ldo circiilnirc sorcekt 

aearmacht, dlohet grondgehle<l ven Ne- 
darlnnd hwlt hemt, zoodat donr aamml- 
gen een nlht gnwenmhle hoiidlng kgm- 
over 40 Dnlkho w ~ m n c h t  wordt w. 
gcnnmn. 

Ilot In Ho wrnsch van dcn ~ 1 1 ~ n i -  
mlnudn voor het bcmlle NNlerlindm 
yrhlcit. dat alo cn~lerllnga rertini~dlng 
Iiinncn Infen van do Dollwhn uremacht 
an do NcdnrtaidncJte hevolklng r .  gaml 
mapclul< 9.U. Dit geldt npwlnnl ranr 
hen, itle ophmlcn dn karrllrrmrcn ann 
Imlrn rui dn nmlh.hs W n m m h t  Ilst 
in dm ook ie &%&h ian  d& C&&iiI 
dnnt vin het In dcro gcmwnlo Ingo. 
kwirtlordo Iemrondar<lccl dnt door do 
k \ v n i t l w ~ c ~  n n  Jovlnls hatidlng 
ironit nnnpnomen ten nprlchla rnn do 
In hitn nnnlpg amlcrgehrnehle Dullncho 
mlllinlmn. 

In enkele prallen hccft dl&' to ncn- 
ahen orcrgtlolen waarom EU wordt 
Mngnnpwnl Uiw Lou@ng, zoo naodlg, 
la aU?J#m. 

RlirpJmi nnrdt Uno.~nilneht gcrn- 
l iml op hot rnl~.cndor Do mlilalrn heb. 
hcn rrllliold van hoiirglng lot ars avondn 
II uur. Ondcrolfldcmn cn o1Ilclcmn 
hehban onbrprrkte bonrpln#wruhrld. 
11ot w t  dun dot op dne k ~ c h e n  op 
ncnlgcrlel RUW 10 nopen om Ihnla <a 
?Un op een iiiir, dat U bcler ncJtlkt. 

\VU hebben ons dn howancm van hcl 
hi.?n<lo mhlnl ia raegcn n u r  dn wen- 
sshen %NI IIcn Inollcr en ons ~InorbU 
knroiullg nmr b lcgmn. 

In verbui11 mol het barrnnlMnde nw- 
lik Ik U nlt Ier herordcrln~ vnn een 
xociln.lernlindhaii~lng toaicn onn &n de 
h l rn  M da DnIWio nmmacht U b 
mlrngcn to lms  den nennch rrn do 
h~7aOcmle mnrhf lndlen CU m n t  (t* 
mnllrCCrdo rcdcn Int klwJttcn te hnb- 
fw tInn h n t  RU V <Innmnto bu den 
I h h l U k r n  Commmnilint at hu onder- 
gakckende rnvsemn. 

tli i ig eti dnnuinco ml do g~l tc lc  !l- 
Ii-gnlilnit n m r  itcin ook wol in l i e t  
vcrtloinboekjc Iirlilicn gcsinon 
h n  niiderc lntrgcmccstcr (eet1 

cclifc YaJerkaiidcr) zcido korte- 
Irilcn i n  zijn redo over do zuivo 
r ing vnn I i c t  Ovcrlicidspcrsonce~, 
Iict volgcndc: ,,Do Iturgci~ieeatcrs, 
IJ krnt  dnt, anten vcclnl in sen 
itinciliiko ~ i o ~ i l i c  m r t  nntno zij, die 
tvnondcii of Ii i in gol>ietl Iinililcn In 
rlc biiiirt vnn vlirgvclilcn, die Iicr- 
Iinnldclijk i.vni. vnrdcring- vnn 
niciiseii nict tlo Ditilscrs in anti- 
inkiit(r kwnnien cn dikwijls titocd 
en Incl niislen. Wi mooten ons - 
nltlns d e m p  cdo biirg<?n~crstcr - 
rc?nlisc.rcii n t  dio. poailic inocilUk 
ir gcrccst, iiinnr tnccntnl niet ccii 
011 xiclixclf slnnnd feit: inct nnnie 
i11 Noord-llrnltnnt met dc bIcisln- 
kinl: vnii 1943 is gcxegtl dnt de 
h t i l f i ~ r  Iicpnnldc katiturslcden 
vnn dn boerendnnd of  .intigehoe- 
reiislntirl IIIOCR~ I idhcn nls gasze- 
Innis. \Pil Iielibrn vnn vcrfi&l 
Ifiltln ~ r i t i g r r i i ~s le rs  ~ c z i c n  dnt zfi 
tliwit* nllcrloi mnn i~~ i ln l i cs  voor- 
kmninsn, dnt die mciiscii mortlcn 
urnrwstecrd, nndercn Iiclibrn wo 
r i td ip  dio ntrcritntiw xicn iiitvoo- 
wil. hlan kon tnan niet wcbn dat 
tlic nic~iscii nn 6611 01 twee o f  801118 
tlric dngcn moer I o ~ ~ r l ~ t l r n  wcr- 
I~I!II;' 111?1 vittg nvcr lict feit, dn1 
&rci bi~rgernccsle,;~ din l io ia isk l~ l i  
m r c n  hoinctiut. rcckls~rcrks trwb- 

....... 
Ihl nloiid innralnl ook w r w  tiict 

011 zich xcll. AIR niet1 dio iliiiycn 

constntecrf, zict nicn vri j  spoedig 
dnt zij ook'con Inn diirigo nctivi- 
hit  linddcn Ijctcon% voor Winter- 
hulp; cn mnrrn zij dnnr ccnninnl 
iaec bczig dnn engcn wij logisdi 
d ~ i q  volgcn h c t  ncticf zijn vodr 
do Ned. Vnllrsdicnst en lid of  bo- 
gcinsligcr zijn; m t  zicn dit nts ecn 
rode t l rmd lopen door Iiet ohclo 
'I>cloid: ik hcb niet gcdiirfd, .ik 
mna nict tegcii de omstnndi Itcdcn 
op eansscn. I loe cWig %t ?n 
eii!eelf eijn ka,! en hoc tnoai? k 
te baooidcleii, an I ioe ik l  w" j i t  
cvciitrioel rofcr2nn ktrntien nfleiacn 
op de ii&rlanlin dic bcliocrndc, 
daartiten kan toch i11 'l nlgen~et i  
gcerc gcirocgeit wordcir flcttottietr. 
Ook voor Iieic iiioclcrr tvij consla- 
tercri dat liet hual$ was o1n als 
Ovol iyid dezo iiteirscii 10 Iintid- 
hnvstt. 

Dooli, lmr ciiicrslcr IIoDnnd 
ItIGt gclinn<lffnnkd, onilnnka I ic l  
coinpi.oniitcrctide door zijn vurig 
ivoren voor do ninittcl-orgnnisn- 
tics Winterliiilp c11 Volkulicnst, 
wat mcl rltiiilclijlr blijkt uit dcze 
circulairct 

Oproep ion Po barolklng rnn do 
Oemeenia Ou<b en Ntnu\r-aasinl. 

n Toon In 1840 de Nlnicrhnlp Ncdcrlsnd 
werd op#crloht Cn Ik kennis had #nno- 
mcn VM d d  en nCTo\.en ran de= EU&. 
tlng, heb I k  overal irair dit b p- 
hwam, propngandn gemtukt voor docc 
Inntwlllng omdot Ik danrln mg n n  maal 
aodail norlr, nnamcda veel leed kon 
nordce tp~u id  en rrcagio gebiat  tn 
*alo gcdnnen. 

Dank <lo madcirsrkln.q, d10 Ik torn 
pan dn %Udo von de baralklng mocht os- 

' dcrvlnden, Is Iiet Wlnlmhulpwerk h 
dera gcmcenlo gtdnrnnds hst varlm 
nlnlamelmen da gxnlwd (e baohou- 
wen. 

Dnnk r.U Ilwa glIleN, donk ?.U voord 
40 b.rclarltilghcld, waamede 826 ver- 
.ahlllendo pcnoncn hu* dlemten mln 
enliniluit hmchlkb~r 8(FJdcn, mochten 
\?U er ~CrnmcnlUk In #Ingen era b m l ~  

' van 1 2215.- buwn la bnngcn, kmrul 
de m d e  som ton l 4045- aan onge- 
r w r  SM) gvrlnnan ten gorale Iirrun 

DU den mnring t i n  hot Wlntorhiilp 
vork \Vlntomclrncn I O l l ,  In de goc<lo 
gnlndhad blUlrbnnr lnmns omgmlngen 
en lukt het mU nnuseluki om met m r  
reel mnella amper ralilncnflo collmlnn- 
ton voor clko collcola 1Umn to hnnpn, 

' kmUI do ophrenqst, d10 mnt rovsol 
mnollo drr cnknln ~onlnlllrnils wordt 
bveen lrhnc.ht, icrre brncden 1116 ron 
hct rnrlgc Jlau bluft. 

Ilne komt tlntl 
Ilnt miwoord op ilrro vrma kon Ik 

deohh vindan In boovxa Instcrpnot 
amtwnt dcra stlchllng. Wanram #alooft 
gu dlcn Inaler ninr drn de IallcnT h 
howUrrn AJn Inch nnnrrcdg d i t  Ilat p l d  
W PtgPII TOII~ beat& dkt, awr <io 
hedrngcn dl@ Ik rwcrsn nocntdo en dle 
In algen gnmwnle nordon nlt&ecrd. 
Sn Is er nlct r r r l  meer nood la rer. 
rriehtrn In de komanila wltiler dan hal 
varlgn Jnnrl 

Iloo rn l l~n wil 11Im Lllcn naad ktinncn 
Irnlgtn, Indtrn e r  ntat niUr m&wer- 
hlnq wonlt aniIrmonden, ultn nlal mn 

' Iirn, tlln het vorlla Jur wc1 met # n y o  
hnt hnn targaaccena In qnlrui#st 
Iiivnnnn nrmm. .- . . . . . . . . . - . . . . , . . . 

IIU mUn lnnhililio mln Dur#rn\nsk? 
van nrta grmmnta hrb Ik V grueJ, dat 
111 voor U mmr rm ..Vidnil' dnn een 
,3rwnit-r1* mn run, ~k mmn i~cm L- 
lolte 10 run nagi.koincn nn ?AI Iiet ook 
blUvrn dann rrhlrr ' rraq l11 wik Uno 
mdrncrlilnk en dl0 hlUlt lhmi  bb haC 
\Vlat~ilinlpi~:erk whlrrkrgr. - 

\\'.ar blurrn m l  digrnrn, dln dch ap 

A u u l  dot, mem dlraat de m (r2 
hond en ml sndonWe in mat Uw 
nanm .en odrea m hulsnammu. Moe 
mear pnonen dch ofgona. hw minder 
werk ar r w r  U u n  rsrbaridw 1s. 
Da sermholgendo a l l w b  ep II en 16 

November a h t  wssr r w r  de derri Lnrl 
Uw roede mccalny hninlrils biuken ult 
n n  ralmi 8114 opbreng8bn raar Wla- 
brhulp Nederland, dle iddr het Volk en 
db6r hst Valk rrorat In mt.ad gohaidsn 

OUD-IiASFEL 11 November 1011. 
De Dargemceitck 

p lu tse~~k  ~ m t e n r  van w.11.N. 
li. + I i t  Ilallanil. 

Typ1 T. 
00lll vr. 

Het stilic inom plnnlsel\jke v~ 
zct tagcn dit vnormcr vnn yln 
ayuipal2iio bronduiorkk de hr- 
gomccsler i iot lnnd nle ,,hozon 
lnsterprpt c i~~ t t r c~ i t  d a o  stich- 

No. 111. 
Ondcmrrp 
wv.1LN.fio.V.v. 

Qud Oiaiet M Lpkmmber 1911. 

Nn don H&r .......... .. 
h N r r  

Ilst #~nkmall#ch J+ UsMlg hoadca 
vin of hbt weigeren rul hvcdswerklng 
un mrkuinhcden l m  bthoavs +ui 
tV.1I.N. 61 N.V.D. door vrUnllll&en 
heelt lob mrolg art dlt werk gebnl 
neerhamb op eeli pnr gocdatllondcn, 
ale hlerdoor mot \rail( aarden orsrtnucu. 

I k  b n  dlt nlet imker bedwjcn. 
110t W.llN, N. N.V.D.-werk ,,mwF 

door<aeg sindtn en nu# nleL door nibo- 
liga wordcn Ie~rngehoiidea. 

I k  heb dm ook beslolen iIit den ,  dM 
op @bnigcrlel nUm In dlennlbclnkklng 
bt ds gcmcenb ~IMJI Lalonutlsch Ils 
mede*kcn voor W.1f.N. enfot N.V.D. 
worden Ingwhiheld raoling er dat ?ob 
doende rrUdlllpm Jcb  mld hebben. 

na herkzndmhnkn xuaen vaorloaplg 
beslom uit ulmlnlslmlle, CoUnleercn 
rpw W.1I.N. en mcdmerlien urn ut6 
keulnpn. 

I n  relllke mds .In rui AU i1. bnire- 
mscshr -medcwarklag wadt. mmdit 
.In binutaehsp~wld fa dcn N.V.D. rn 
~ i i i ~ l l l k  Dlrealour dcr iV.1I.N. In de 

. wlla. 
Ik vertrouw, d i t  gU xult Inden, Jat 

deu medciwRlng ook In U W  rlgaIi + 
luig In rn tcyrnaerhlng- at IUdrlW 
vormt U nlccliln lot NIM~ k in  ilmk- 
kern. - - 

Ah mmin dnmi i foht rui U rentacht 
mnleiwrlilng M n  dn ecrnie llJnicncoi- 

HEEMKUNDEKRING HET LAND VAN GASTEL 



:tab voor WJIN,, dle 8 Oclober a.i. 
rwsr beYiini1ga IUo. 

IntaakonlUih met collechb. WUen 
U alenog worden iitlgerdkt. 

Ds Dwgamtmh Dnwlnhapihwld 
van dan N.V.D. en PiuMUk DIN- 
bnr dsr WJLN. la de mmcaab 

Oud- en Nleuw-aulel, 
IL J. nr. nonand. . 

Wi v~rtiouwdcn inmiddcle, om 
ongeveer. dnollde woorden te ye- 
bruikon bi hot Iczen vnn n1 di t  
frnnia, dnt do wottigo regering na  
de bv rud ing  wc1 zou inzien, da t  
nicdcwcrking non hot. ploolseluk 
zuivoringawerk onk in linar eigcn 
belnng ia en kgeawcrking of LU: 
dcl"k verzet hnnr alcohts tot nn- 
dcey kon strckkcn Dozo burgo- 
meealcr, Dirccleur-Biiurlsc~~ps- 
hoofd van Winicrliulp. en Nd.- 
Volksdicnst geeft tlinna wcer 101- 
ding ann oen plnnhliike Qronje- 
vcrcni~ing, wnnruit hu noluurlik 
cerst zijn annkhgcrs hecft wcggc- 
zuiverd, Deze h~rgcn ices t e r~~  dic 
op orgerlukc w&o mat de  vuond 
licoft gcliculd bcklocdt ' moincn- 
tcci nog 'n icidinggeveiido iunotic 
oii elont nnn Iiet hoold vnn eon gu- 
mcento die aioh stccde uitbroidt, 
brwijl gowono, klcinc gomeente- 
niiiLCnnron in de pcmcenlc Rot- 
torilnm en eldom zbn gcuohorat en 
goslonkt of langere tiid ven prc- 
motie z in  uitgcslotcn, oindnt au 
lid of beguneligcr waren vnn Win'- 
torhulp cn/of Volkarlicnst Deze 
Iiiirgomccstcr dio buurlschapa- 
hoofd was en directeur g ~ t  vrij 
uit. Dnt is oen mctcn met twoo 
inntenl 

Qodurcndc Iiet twwle, vcor do 
Duilscr minder r e t i g o  tudvnk 
van de oorlog be ncldc de  gcest  
drift  van do hoor Boflniid vcor 
R.H.N.-N.V.D. zccr nonmcrke. 
lijk, zodat Iiij b.v. gcon Luie onn 
huis oirculnircsmccr lict vcreprci-. 
den, mant op nndcro wijzo m t b  
deze amlitsllrngor; die etceds in 
functie blecf. ziin colld~oratie 
voort. ' - 

Volc. ingnclcnen kerdcn door 
hcm nongoweeau tot liet verrich- 
ton vnn workznnmlicdcn ten he- 
hccvo vnn do Duitso weormnolit. 
vorsoliillonde gezinnon droef hi, 
ton gcricvo van onze vunndcn, uit  
hunne woningon en ook het ro- 
von vnn fielaon en dcgciuke was 
b" de nioflen bahulpeanm. Tot het 
nNcrinntst zotte l i j  zijn nativiteit 
i n  deza, rialitlnq. voort, hetgeon 
wU kunncn bembzcn uit &n door 
Iiem ondcrtckcndo briof van 27 
Ootohcr 1944, g.erialit non de  heer 
J. Q. O. Korsmit, Iioofd dor B.R 
.loiigenaechool te S~niiipcrsgat, 
luidonde n l d u ~  . 
Typ1 Vr. 
&ui mm. 
aEMEENSE OUD- en Nl!uLl\V-aAuTEL , 
0nderwerp1 
~~chh(bachermlng. 
nUIamni s. 

oiid-auleb 17 Clclober 1044. 
In verbmnd met de buzonderi 1Udaom- 

slandlghedm, noodlg Ik U ult. de blok- 
plasen In Blunpcngat nog MM n.- 
driikkolllk op bet navolgende Ie W&II 
en Loe te den. dat hlenuo lonlomd go- 
volg worilt regaven. 
Na bomlnelig of luehluinvil Is hot 

nmdr+KelW, dat uo blokploegoa, mii 
rondor mlarmeerIn#, Ientond de bewl- 
Uiig vin bet #elroffon &Jwt op zich 
numn. BIJ bewhdlglng der atmlen, 
ilaook innnscr ptiln q ilrnit Ia ge- 
vallCn, Ia het nmilubllJk, dat dl1 ,% 
d ~ l l e  der a h t  bntand wordt De-. 
w d L  en dat het poln iw spoedig mo- 
gclU1< v M  do a l m t  wordt venvUderd. 
Zoo naodtg kunnen hlowoor eanlgs 
yrirdcn en knrrw worden gevorderil. 

N i  homlnilng of Inchiunv@ moet 
hlon'in lanlond r i a  mU worden kennls 
ge&evs& IerwiJi bovonillen b!J lawbliU-. 
glng van eon almt, tenge.volgn auwan  
atrgnitle In bet verkear i18n onblun. 
annilddelluk mmt worden I~ennla @ga- 
ven ua Obrloulmnt Welan4, verblU- 

vendo In de Nd.  Ifcrvarmda school b 
Dlnbloord. 

Oolc vcnock Ik u mgclmntlg b wllleii 
nigwn, of dn scg~vUuim m.d. i l u h  n n l  
itwua In goadca aloit bevluiien cn te- 
wrgan, dat i l ~  m beaeliadl$ng of 
uidemdna wedomin b n b n d  In hiin oor. 
?pronkelUlian a b t  wordeen horalold. 

Tevons gelleve ii 11larliU aan b tref- 
fen een tomW Icehonlngm van brdon. 
dle m w h  worden vervinrdlgd door 
t h m t l l ~ d ~ n  cn .chiliion I0 Glnmporp  
.it. 

Dinr d a s  bordca uilcrlUk den 80s 
van dcw miund Iiinnr mmicii zUn. ver- 
roek Ik ti ann enlm t h n ~ r l l d e n  een 
bakenlng k r  hand b wlllon atdlan, ml 
opdncht de bonlcn ten ipmillgib te 
v o r v ~ l g e n .  en k r  nlworWng w 
wnlge' dmr ei urn Isl wUzcn achllder~ 
<lar b gaven. 

liet unlal Lo Venonrdtgen erempic 
ren VUI elk dor borden ahat op de k+ 
karlngon ungcgovm. 

D u r  door .de D i i I ~ o  Wearmxcht 
u nlundismlddag om 2 tiiw ul wow 
den ieogmvmn, wnar de bardon mwtcn 
Wordco gcpbalak venook Ik u do Ilm- 
morllFuen ult b nooillge~i, ach Ilien- 
dnmlddms voor Iict pinal.cn d m r  bar- 
den Dwnblkl>onr te haitdm. 

DQ BurmmeE)t@r VM Oud- en Nlauw 
ilaikl plml.wlUk 1iichlbcschormln~1- 
leidnr. 

Zoor juimt gw~icn, gut  t10 Iicct 
IEorsiiiit hot volgciitlo nntwocrd: 

Blampcragat 27 Octobr 1041 
Aan den EJclmhtharen Ileu nwgb 

' InWkr der aemecnle Oud- cn 
N~OUIY-Oiakl Is Oud-Oislel. 

Nu?  iunlcldlng van uw mhruven, zo 
Julat onkangcn' mld Ik 11 dat Ik de 
u~olihoofden do iioor u ve&de ~niirno- . 11- I nuko  Iiiahlbcschermln~ u l  geven. 
Ilet overige v i n  ktv scbruvca boboort 
nlot Lot mUn (Pi11 a10 WUkhoofd van 
Bhmporsgat, rodnt Ik In dam geen en- 
he10 bevoogdholil heb. IllerbU Ingeslobn 
r a d  Ik U (en spoodlplo do Loog* 
ronden lalienlogen lenig, 

u wol hagqpcn zult bui L ten 
volie boreld mum tank voor do luclillm- 
ochormln~ waar b ncmcn. nht u k t n  
dl- lolral bullcn mUn compeknlle gom, 
k i n  Ik nw nlct i n l i kn .  

. .  . Hoogiehlend, 
J. KORBnllT, 

\VUIihooIa, Bbinpsrrgat. 
Do burgcinccstcr I[ofliiiid trnclit- 

to nota bano drio dngcn voor do 
licvtijding vnn Oiid-aamtol, mnnt  
rcgclcii tn t~e f f cn  wolkc (en doel 
lindden do liowcgingcn dcr pultse 
trocpen op Iict gronilgcbicd van 
zun gcmccnb zovccl iiicgclUk t6 
vcr cinnkkcliikua. ~1 do bcvruding vnii Oud-Qua- 
tol, wclke zondor slu of slaat in 
do nnniiddag vnii 30 8ctolicr 1044 
gcsohieddc, wne do hoor Ifofland 
niot nnnwczig. Dc Iicin Iilukbnnr 
te risknnto verwclkorniiie cn Iiuis- 
vesting ynn onze bovrildere liet 
liij over nnn do biirgcrij cn vlcr 
dngcn Intcr niocst do hfilihire 
Comiiiissnrie vnii Boosciidunl Iicin 
nng ult zijn scliiiilliock 10 voor- 
sclifin hnlcii o11 fipl+.jii, (Int hij 
wcor onn Iict WCI diciido 10 gnnn. 
Jcninnd dic ccii zuivcr gewclan 
Iicclt vcrnoliiiilt zich niell 

Uit dcze vcorbccldc~i, dic mot 
vclo nnilcro kiiiinc~i worden nnii- 
gcviild. m l  lict wol voldoeii~c dui- 
dclbk zijn, dut d c  crgcriiia vni~ 
vula Qnstclw ingczoicncn, wnnr. 
vun i11 po nnnvniig viiii dit  nrlikcl 
nprnko wns, steiiiit op ccii stevig 
aii olijcclicf liiiidtiiiiaiit. 

Nicmnnd .wil pr zioli ovcr v'er- 
wt~irlcrcii, dut oiiiiiiililoll~k . na 
~) i id-~osle is  liuviiiiiiiig dnor hct 
8ciinotsuliiip voor ziiivcring b 
Oud-Qnalcl in liet nlgcinocii bc- 
long slnppcn wnrdoii onilcrnoineii 
oin dc Iiccr Hoflniid to doon be- 
alrnflcn. E ~ r s t  nioiitloliii ~Innriin 
(16 Jnnunri 1945) safhltoluk, 
brncliten zij Iiiiii Iicznnrcn, iii do 
vorni van iiitvucrign cn ~ o c d  gc. 
docunieiitecitlc iiiiiiklnolitcn, ter 
kennis van CIC Iuciiiiiiinls licvocgd~ 
uulnrileitcii viiii hul ?Jililiiirc de- 

mg. &n Bent111 dor mcmt voor. 
irniiiitnnndo pcmoncn uit CIC 60. 
inccntc. Oud-Unslcl wns IiU d i w  
nctie rcaliti;trccks bcliokkoir. 
Evciiwcl, dc mncitr~!~clcn. tliu ril, 
op grond vtin Lonili-0s nidio-lie-" 
loflun iii ccn zo duidelijl< gavol 
s lmd ig  iiiccndon IC iiiugcn ver. 
wnolitcn, lileven uil en cr ~clii~iii .  
do IC Outl-Cliistel nicls. Dit, IcrwUl 
tnliijke nnderc Un$innlse 11iii~u 
iiiccalcrs, die veel iiiintlcr niistlrc. 
vcn Iinddcii. werdoii gcdiinki i11 

P cscliorst, Iiicltl mcii do mok-l-lof- 
niid slcpcndo en Lfi nuvriiiig 

stuurde nien hcn ccrst mct van 
.kluitje in liet rict C U  Inicr-vnn he;. 
kustje nnnr clc iiiuur. Ilet  ia wei 
mcr te vcrsondcren en het gccIl 
ornsti te dcnken, dot oen lid vnn 
do ~uIfvoingscomniissic voor h. 
gcmoestcrs, n.l. Mi-. C. L Prinscii, 
I>iirgomccstcr vnn Rooneiidnnl 
nnii de  hoer JCormnit van SLnni. . 
pcrsgot in eena.g.n. vcrtrouwcl~h 
cndcrliouil voorakldc $enocgcn te 
ncinen mot ovcrplnnbing vnn dc 
Iicor Hoflnntl cii dnt liovcrigc. . 
iiocindc ,,Zuivernuv" dileclltlo 
voorstcl Iierhonldc t e ~ c n  een der 
niidcre ondcrtokoiinnrs dor culi- . 
Irlnclit, nl. de Iiccr A. J. N. vnn 
Bumnlc, nrts to Oud-auatcl. 

Dnt do zos oiiderbkcnnare dor 
naiiklnclit niet mot dit voorstcl nc. 
coord gingen znl eon icdcr bc r" 
pan. Inimora' indicii de hwr io4: 
Innd in oud-0nstcl niot dcugdc, 
kcndcn do nnnklogcre niot inco 
wcrkcn om Iicin oldors tc lotcn 
ondcrduikcn. Het  i s  zccr te hogrij- 
pon, dat vnii tocii nf hot vcrlrou- 
wcii in do zuivcriii~scommissic 
voor burgemeesters zock was. Dnt 
lict niet do ecrstc de  boste kwnjon- 
gons wnron dic con onnklnobt in- 
diendcn moRc lilijkon uit do ondcr. 
stnnndo cgovoiis: 

Op n a p r i l  1945 hcbbcn onder- 
. etnnndo pcrsoiieii ccii cfliciile 
oniiklnolit ingcdicnd l$ lict Tri- 
Bunnnl: 

A. S. nr. vnn Buiinie,  Ark, A. aio 
Ou~baanlcl. 

J. a a. %orrmik uootd ener ~CJIOOI. 
BhmperngaL 
U n: N. v. 't Ilullenur, A h ,  Oiiil. 

aubi A. 411. 
J. A. D. de Bcar, Ilootillnapcelaur van 

de Voednbamrnl~snrl# Oud-OmaW. 
d. Airnon, lmdlich k b h u r .  
S.. F. Z vin Ycohelen, Becrobrl@ 

Iloamraulrhap, 

Op dme nniiklaolit~werd niet3 
vernomen. Qeloidclfik word Iiet 
voor iedcr duidclik, dnt do hccr 
Hcflnnd over zoor vccl prokctie 
licscliikto on dnt 110 bcliseing ovor 
.zijn mok voor eon gocd dcel in 
Iinnden was gckoiiicn vnn zun 
vricndcn of vorwnnion, dio hein 
tot icderc prijs wildon rcddcn. Zi 
iiieondoii blilklinnr nict uitrilcl, 
doofpot cn licloften vnn ovcrplnnt. 
sing dczc znnk wel to kuniien SUS 
scii. Als oeriinnnl do ecrsle nniiiio- 
sitcit tcgcn l>iirgciiiecntcr Hollniid. 
ninnr bekocld is, dnn slikkcn die 
bcoron suii . Iiiindliiiving vorder 
wcl. 

Doeli die ,Poercii" slikken dnt 
niot on zullcn diit ook nooit slik- 
kan1 Eun dor o~idorlckciinnrs der 
otinklnolit, dc Iiecr J. a. C. Kor- 
siiiit IC SIniiipcrsgnt, riclitic zich 
op G Scptaiiilicr 1041, i11 ccn uit- 
vocrig sclir~jvcn ovor dcm kwcalio 
int do tociiniiinls iii fuiiclio ziiiitlc 
Illinielcr-Prcnii1c11t~ Ir. Sclioriiier- 
Iiorii oii oiitviiig liet volgciiilo niit- 
woord: 
Illlnlibrla 
Voor dgcmeene Voiiogi~wrln~ 
v i n  het Iioiilnl<rUk. 
Au 2lIl/l8. 

'a-arnvcnhsgo, 11 8q1L '18. 
Yldn 1BI.l. No. 4. 

nrot balnnptelllng nam Ik kennla van 
iiw aclirUvcn van U dezer. op IC Bp.pCcni- 
Iisr 1.1. door niun iillnlilarle unlraii~cli. 

n•â ierliig can In? biIn1 men IC. dat 
een npwdlg ui noiiar onuenuek lm deen 
=kor gawenmcht Ir .  

Ik heb uw brlal nog beden met d n  
o~nnorliln~cn u n  mUn Alnblgenwt vair 
'Illnii~nliuiilsclio Zolien door&*ondcli. 

Nurriia 
De BsorolarIa (m;) onlcmbnnr. 

nen I h r  J. a. a %mvmi+ 
Ilwfil RX. Jongan~aol .  
<o Blunparigat. , 

Niulion werd (aal nouh tckcn 
vcrnoincn wnnrop do hccr Vun 
htcohclcn, Sccrularia IIsoiiirniid- 
soliop zioh op 22 Soplcinlicr 1046 
tot do Miiiietcr-Proeidcnt wcntldc, 
do& gcen nntw'oord ontving. 

Tidcns  do liczctting- is min de 
liiirgcmccslcr Hoflond meer dan 
ecna hnngcbdcn om to gnnn ,,tiui- 
kon" en dot voor zijn huis~cein 
zou wcdcn  gezorgd. Bii . Irrolt 
slccds di t  nnrhod von de  bnnd go- 
wczcii en stoldo e r  meerprijs on 
inct do Uiiihors to bliven minan. 
wcrkcn. 

Wij Iicblicn dezc geliele gescliio- 
ilenia iiitvocrig gepublleeord. niet 
uit Iiisl tok acnantie of om dczo 
Iiurgcinecstcr brodeloos to mnkcn. 
Hat gnnt Iiier In de  ecralo plnnle 
om hot reoht.on cm hot algemcnt 
h lnng  van oua volk en ineonder. 
Iioid vnii do gemcwnte Oud-Qastel. 
Wij Iicblicn ook d o t  klakkrlooa 
nlgecliukt wnt nndcren ons hcb- 
bon voorgelegd: nocn, wu hclihcn 
&ze kwoatic pcrsoonlik . cn l e t  
plnnlso ondcrzoolit en besproken 
cii menen one volk nict onkiinilig- 
to mogon Inton. vnn d e  licurling 
van I~tiqomccster fiollnnd tUtlciie 
alo bczotting. Rot orgsto is wc1 dot 
iiicn dczo ntnn bluft Iinndlinvcn 
nis IIccid cn Dostutirdcr ener e- 
iiiocidc. Zccr toreolrt aolireof &ct 
wcckblcd ,,STMJDT" in bant 
nuinnier vnn 23 Augustus j.1. ,,De 
iiegeriiig heeft loegesegd een 
sneue ei, rcchivaardips mivering, 
ottder d e  lagen van ons volk. I lc t  
zal daarbij duidcluh moelen G n ,  
dat  de  mored grooiste verarib 
tuoo,dbrg voor onvaderlands ge- 
drag koriil te rusten o p  degenen, 
die geroepen waren leiding ctr. 
vcorliechl te geven; dal  d m  danr 
de  cuiucring een aanvang dient 
te neineii, otiidal van de aitue- 
ringsnorinen, daar aarigekgd, die 
vnti de  minder. hooggepluakte po- 
litiek makkeren.uil afhangen." ' 

hrgemeestor Holland. hcett 
nnn do ingosctenen vann Oud- 
Nicuw Unstcl wel eon eoer slrolit 
voorl~ccld gcgcvcn cn licoft zich 
dnardoor con lcidinggevcndq 
fiiiiclie onwnnrdig gcmonkt. 

Iiidfcn do Minister-President 
.Dr. Bccl vclgcns zUn .soliriivcii 
vnii.13 April 1046 Nr. B. 1/814, 
goriulit ann do O.O.I.W.N. meoiit 
dot bnrgainecstor 1IoIlnn4. op 
grond van 7,311 Iiouding t$dcns do 
bwctling, gcm ontelng mng ver- 
Icund worden ui t  zUii ninbt. iliin 
vrnng ik inij toch ornstig of of 
incn rcolil Iiccft gcdnnn nnn Bie 
Iioiulerdcn klcine oinblonnrcn die, 
oiiiilnt ra lid ivnrcn vnn W.B.X. 
of N.V.])., worden geschorst .of 
gcslnukt eii in jnrcn jiccu I>cyor- 
tlcriiig niogcn mnkcn. 
Nict ccrst cn aUccn do kleineti, 
iloeli 66k cn eerst zji die leiding 
iriocfilen ncvon nnn ccn doel van 



Op 24 juli 1945 werd er een kiescollege gevormd, die een tijdelijke gemeente- 
raad moest aanwijzen. Het bestond uit 39 personen uit de Gastelse en 
Stampersgatse gemeenschap, die een doorsnee vormde van de bevolking, die 
ongeveer bestond uit 51% arbeiders, 300/0 boeren, 16% middenstand en 3% 
overigen. Voorzitter hiervan werd de bekende heer P. Verholen, oud-raadslid 
en wethouder. Een commissie van vertrouwensmannen had dit college 
doorgelicht op betrouwbaarheid e.d. Deze aanbeveling ging naar de commissa- 
ris van de Koningin in Den Bosch om goedkeuring. Ook de politieke richting 
werd aangegeven van de kandidaten, zij waren allen rechts-georienteerd. Op 5 
september wees dit kiescollege onderstaande personen aan als lid van de 
tijdelijke gemeenteraad van Oud en Nieuw Gastel, die uit 13 personen zou 
bestaan. 
1. Cornelis Jacobus van Aken, Stampersgat. 
2. Franciscus Adrianus Akkermans, Oud Gastel. 
3. Alphonsus Adrianus van Bavel, Oud Gastel. 
4. Cornelius van Keep, Oud Gastel. 
5. Jacobus Heijnen, Oud Gastel. 
6. Henricus Luijten, Oud Gastel, oud-raadslid. 
7. Lucas Cornelis Moerings, Oud Gastel. 
8. Gerardus Rockx, Oud Gastel. 
9. Johannes Babtist Franciscus Trimbos, Stampersgat. 
10. Petrus Jacobus Bernardus Uitdewilligen, Stampersgat, oud-raadslid. 
1 1. Petrus Verholen, Oud Gastel, oud-raadslid. 
12. Johannes van der Vorst, Oud Gastel. 
13. Johannes Vreugde, Oud Gastel. 
Er kwamen dus 10 nieuwe gezichten in de gemeenteraad. 
Als wethouders werden gekozen P. Verholen en L.C. Moerings. 

Cornelis Jacobus van Aken [ l  945-1 946) 
Zijn vader zijn we ook al tegen gekomen als raadslid in onze gemeente [l 927- 
1931). Cornelis kwam uit dit grote gezin met 11 kinderen en was geboren op 
14-03-1 901. Hij was timmerman van beroep en bleef tot het eind van zijn 
leven in de zaak van de gebroeders van Aken op Stampersgat werkzaam. Hij 
was gehuwd met Anna van den Eijnden [l 910.1 970) en zij hadden 4 kinderen. 
Hij stierf op 16 december 1978 te Stampersgat. 

Franciscus Adrianus Akkermans [ l  945-1 962) 
Hij was geboren op 24-02-1881 als zoon van Pieter Cornelis Akkermans en 
Maria Anna Knaap en woonde op de Markt te Oud Gastel. Hij was drogist [nu 
de winkel van de kleinzoon M. Akkermans) en schilder van beroep. Hij was 
actief in de kamer van Koophandel en de Middenstandsorganisatie. Hij was 
gehuwd met Isabella Petronella Huberta van der Vaart en zij hadden 4 
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kinderen. Hij overleed in 1974, 93 jaar oud, te Oud Gastel. We zullen zien, dat 
zijn zoon P.F.A. Akkermans hem in zijn politieke loopbaan zal opvolgen. 

- RAAD DER GEMEENTE OUD- -e n  H I E , ~  GASTEL-. - ' . 
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. . . . . * ,, . .  . , ) ... : . . . 
- BURGEMEESTER .. . e n -  WETHOUDERS ' d e r  ' geneente , OUD-en -Ngm, GASTEL i , ' -  . _ . , . I '  

. . 
hezieh:.de . .g 'eloof?brieven, i. . iniezonden d q o r  de b i j ,  b e s l u i t .  van 

. ' den,.Burgkmeester.  van  . 2 7  . ~ u ~ u s t u s  1945 benoemd v e r k l a a r d e  . l ~ d e n  
. . 

. V& d e p  t i jde,lijkei.gerr.eenteroad, : d i e  o? 29' ~ u ~ u s t u i  l 9 4 5  hgb- 
ben v e r k l a a r d  h& benoeming t e  aanvaarden;  . ' 

ov,eriiegende, . d a t  al1.e benoemd v e r k l & d e  ..leden 'vo ldoen '  a a n  
d6 v e r e i s c h t e n ,  voor  h e t  l i d r a a t s c h a p  van den t i j d e l i j k e n  raad  
tZeste1-d i r i  a r t i k e l '  2 ,  5e l i d  v a n  he t  ~ o n i n k l i j k  B e s l u i t  v a n  12  

A p r i l  1945,.   tbl l. F 45,  .houdende - v & s t e l l i n g  van h e t  B e s l u i t  
T i j d e l i j k e  ~ o o & t e n i n i  Gemeenteraden; 

. . .  
d a t  geen  van hen een b e t r e k k i n g  b e k l e e d t ,  d i e  ffiet h e t  l i d 7  

maatschap v a n  den  t i j d e l i j k e n  raad  onvereen igbaer  is ;  . 

d a t  geen  b loedveraan tschap  o f  aanverwantschap i n  'den e e r s t e n  
o f  tweeden g r a a d ,  pqch huwel i jk  b e s t a a t  t u s s - c h e t ~  den  Bwgerr.ees- 
t e r  e n  de henoemdverklaarden, of tueschen  de benoendverklaarden 
o n d e r l i n g  ; 

g e l e t  op - a r t i k e l  13  van genoend ~ o n i r i i c l i j k ' B e s i . u i t ;  .. 

b e s ' l u i t e n :  . , 

t o e .  t's l a t e n  als l e e n  b a n  den t i j d e l i j k e n  r a a d -  d e z e r  geneente :  

1 . C .J. van. Aken, wonende t e  Stampersgat ; 
2.  F.A. Akkerhans, wonende t e  Oud-Gastel; 
3 .  A.A. van B a v e l ,  wonende t e  Oud-Gastel; 
4 .  J .  Hkijnen,  wonende t e  Oud-Gastel; 
5. G .  van Keep, vionende t e  Oud-Gastel; 
6 .  H .  L u i j t e n ,  ivonende t e  oud-Gastel.; 
7. L.C. l o e r i n g s ,  wonende t e  Oud-Gastel; 
8. G. Rockx, wonende t e  Oud-Gastel; 

' 3. Triuibos, J.E!.F., wonende t e  Stafipersgcit;  . . .  
10.  P.J.B. U i t d e w i l l i g e n ,  wonende t e  S t a n p e r s g a t ;  
11. P. Verholen,  sonende t e  ~ u d - ~ a s t e l ! i b  ':Q : ' m  
12. J. van d e r  V o r s t ,  wonende t e  Oud-G;rstel;: h. 

1 3 .  J. Vreugde, wonende t e  Oud-Gastel. 

OUD-GASTEL., 5 September 1945. 

, BURGUMEXSTER e i  WElXOvDERS voornoend , 

2.3. Alphonsus Adrianus van Bavel [ l  945-1 962) 
Hij was geboren op 19-10-1 920 te Oud Gastel op de Rijpersweg als zoon van 
Cornelis Bernardus Aloijsius van Bavel en Hendrika Catharina van As. 
Hij was bestuurslid van de R.K. Jonge Werkman. En tevens lid van de toen 
bekende toneelvereniging "Kunst na Arbeid". 
Later huwde hij met Mevr. S. Verstraten en zij hadden 5 kinderen. Hij overleed 
in 1993 te Oudenbosch. 
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Jacobus Heijnen [ l  945-1 946) 
Hij was geboren op 26-09-1 895 te Oud Gastel, woonachtig op de Rijpersweg. 
Hij was van beroep surveillant op de Suikerfabriek. 
Hij was gehuwd met Adriana Aanraad. Hij trok in 1961 naar Brunssum in 
Limburg. 

Cornelius van Keep [ l  887-1 964) 
Hij was geboren op 24437-1 887 te Oud Gastel, als zoon van Petrus van Keep 
en Maria Stoffelen. Hij werd later kassier van de Boerenleenbank in de 
Koelestraat. Hij was gehuwd en zij hadden geen kinderen. 

Lucas Cornelis Moerings [l 945-1 9621 
Hij was geboren op 31 mei 1885, als zoon van Johannes Moerings en Paulina 
van Heijst. Hij was landbouwer van beroep en woonde in de Vierschaarstraat 
(nu nr. 71, op een mooie boerderij. Hij was jarenlang voorzitter van de 
plaatselijke Boerenbond. Hij was gehuwd met M. Lauwerijssen en zij hadden 8 
kinderen. 

Gerardus Rockx [ l  945-1 946) 
Hij was geboren op 29-1 1-1 896 te  Oud Gastel en jarenlang directeur van de 
zuivelfabriek de "Vacca", nu Menken Dairy Food. Hij was gehuwd met M. Baart 
en zij hadden geen kinderen. 

Johannes Babtist Franciscus Trimbes [ l  945-1 946) 
Hij was geboren op 1 1-1 0-1 890 te Stampersgat en was van beroep chef- 
machinist op de suikerfabriek. Hij was gehuwd en zij hadden 2 kinderen, Loes 
en Til. Loes komt later in de gemeenteraad en Tils echtgenoot, A. van Nes, 
wordt. later raadslid en wethouder. 
Hij ging in 1957 naar Breda. 

Johannes van der Vorst [ l  945-1 949) 
Hij was geboren op 17-09-1 881 te Oud Gastel als zoon van Adrianus van der 
Vorst en Maria van Ham. Hij was woonachtig aan de Oudendijk. Hij was van 
beroep landbouwer en gehuwd met Maria van Hasselt [ l x ]  en Jacoba van der 
Vorst (2x1. Hij was een paardenliefhebber en jarenlang bestuurslid van de Heer 
Jansruiters en de "Onderlinge Paardenverzekering". Zij hadden 6 kinderen. 

Johannes Vreugde [ l  945-1 958) 
Hij was geboren op 23-08-1888 te Oud Gastel, als zoon van Antonie Vreugde 
en Dingena Rockx. Hij was van beroep fabrieksarbeider op de suikerfabriek. Hij 
was jarenlang penningmeester van de R.K. Fabrieksarbeidersbond. Hij was 
gehuwd met M. Schijven en zij hadden 9 kinderen. 
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In 1946 waren er weer de gewone rechtstreekse verkiezingen voor de 
komende 4 jaren. 
Er waren weer 2 lijsten ingediend, vanuit de stands- en vakorganisaties, dus 
arbeiders [K.A.B.] en boeren [Boerenbond] en middenstand [K.M.O.] samen. 
Een geweldige verkiezingstrijd was het niet, maar er kwamen toch nieuwe 
gezichten in de raad. 
Als wethouder bleven aan de heren P. Verholen en L.C. Moerings. 

Christiaan Hubertus Heijnen [ l  946-1 947) 
Hij was geboren op 18-03-1912, als zoon van Jacobus Heijnen en Adriana 
Aanraad. Hij volgde dus zijn vader op in de raad. 
Hij ging in 1948 naar Eindhoven. 

Cornelis Janssen [l 946-1 958) 
Hij was geboren op 24.05-1 905 te Stampersgat, [F 194) als zoon van 
Adrianus Jansen en Catharina Jorissen. Hij was van beroep fabrieksarbeider. 
Hij huwde met J. van Loon en zij hadden 7 kinderen. 

Jacobus Konings [l 946-1 949) 
Hij was geboren op 18-06-1917 te Oud Gastel, als zoon van Johannes 
Konings en Paulina Vissenberg. Hij was landbouwer van beroep en was 
gehuwd met J. Oomen. Zij hadden 4 kinderen. 
In 1953 vertrok hij naar Australie. - -  

Cornelis Johannes Paantjens [ l  946-1 949) 
Hij was geboren op 22433-1914 te Oud Gastel, als zoon van Quirinus 
Paantjens en Wilhelmina Vissenberg. Hij was van beroep kantoorbediende op 
de melkfabriek en huwde met Elisabeth Laanen. Zij hadden 8 kinderen. Hij was 
een actieve vakbondsman. 

Adrianus van Rijsbergen [ I  953-1 962) 
Hij was geboren op 1 M324 898 te Oud Gaste1 als zoon van Johannes van 
Rijsbergen en Francisca Maria Maatjens. Hij was van beroep bode Ziekenfonds 
en gehuwd met A. van Oosterhout. Zij hadden 9 kinderen. Hij was jarenlang 
voorzitter van de R. K. Bond van Ouderen. 

Hubertus Lambregts [ l  946-1 9491 
Hij was geboren te Oud Gastel op 12-1 1-1 894, als zoon van Franciscus 
Lambregts en Adriana de Groot. Hij volgde in 1947 C.H. Heijnen op als 
raadslid. Hij woonde op de Oudendijk en was van beroep landarbeider en 
tevens penningmeester van de R.K. landarbeidersbond St. Deusdedit. Hij was 
gehuwd met en zij hadden 2 kinderen. 
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Onderscheiding wethouder L. Moerings 
Van links naar rechts: kapelaan Dirne, burgemeester Hofland, L. Moerings, A. 

Wijtvliet 

40 jaar secretaris Van Mechelen [l 961 ) 
College van B & W en personeel van de secretarie met o,.a.: 
Burgemeester Andriessen, wethouder P. Verholen, wethou- 
der L. Vrolijk, P. de Beukelaar, F. Veraart, H. van Mechelen, 
A. Timmermans, P.A. van Onzenoort, mej Hagenaars, J. 
Melsen, A. Mathijssen. P. Plasman, P. Berkelmans. . r - - - - - 

' stippen trouwens ook. 
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De verkiezingstrijd was fel gevoerd. Er waren drie lijsten, die deelnamen. Lijst I 
werd aangevoerd door L.P. Vrolijk [Algemeen Belang), Lijst II door L.C. 
Moerings [Boerenbond] en Lijst III door P. Verholen [K.A.B.]. De uitslag was 
zeer verrassend! 
Lijst I en II hadden elk 4 zetels en lijst 111 had 5 zetels behaald. Maar omdat L.P. 
Vrolijk maar 3 kandidaten op zijn lijst had staan!, kreeg lijst 111 6 zetels. 
Als wethouder werden gekozen P. Verholen en L.P. Vrolijk. 
L.C. Moerings was niet aanwezig, die zag de bui al hangen waarschijnlijk. Er 
ontstond later nog een hele rel, of de verkiezing van de nieuwe raad en de 
wethouders wel geldig was geweest. Wegens ziekte van burgemeester Hofland 
had P. Verholen nl. de raad voorgezeten als wethouder en loco-burgemeester, 
wat hij niet meer was! Gebruikelijk is, dat dan het oudste lid van de raad de 
vergadering voorzit, dus had F.A. Akkermans dit moeten doen. Veel emotie en 
commotie en stukken in de krant, vooral van J. Korsmit uit Stampersgat, maar 
alles bleef zoals het was. 
Er traden 6 nieuwe raadsleden op: 

Laurentius Petrus Vrolijk [ l  949-1 978) 
Hij was in 1910 geboren te Oud Gastel en werkte in de oorlog korte tijd als 
freelance op het gemeentehuis, later ging hij in assurantien. Hij woonde in de 
Kerkstraat, later op de Roosendaalsebaan. Hij was gehuwd met Mevr. L. 
Willemse en zij hadden 2 kinderen. Hij heeft grote verdiensten gehad voor de 
gemeente, waarvan hij meer dan 25 jaar wethouder was en lijsttrekker voor 
zijn partij Algemeen Belang, die in 1989 werd opgeheven. Ook was hij jaren 
lang voorzitter van S.C. Gastel, het Oranjecomite, het Wielercomite "Gastel 
Vooruit" en mede-exploitant van bioscoop ROVO. 

Johannes M. Roosendaal [l 949-1 976) 
Hij was geboren op 03431-1 900 te Halsteren als zoon van Jan Roosendaal en 
Johanna Luijsterburg. Hij baatte jarenlang een filmzaal annex cafe uit in de 
harmoniezaal in de Kerkstraat 27 samen met L.P. Vrolijk, het zo geheten 
ROVO-theater. Hij was gehuwd met Paulina van Kaam en zij hadden een 
dochter. Later begon hij een eigen Jongeren- en Ouderen-partij 'Zorg voor jong 
en oud'. Hij overleed in 1976. 

Peter Franciscus Corstjens [ l  949-1 958) 
Hij was geboren op 06€l8-1900 te Beek en Donk, als zoon van Peter 
Johannes Corstjens en Martha Meulendijks. Hij was jarenlang werkzaam voor 
de B.B.A. en hij was ook actief voor S.C. Gastel. Hij was gehuwd met R.J. 
Louven, jarenlang woonachtig in de Veerkensweg en zij hadden 3 kinderen, 
Piet, Elly en Christ. Hij overleed in 1982. Mevr. R. Corstjens-Louven is nu op 
97-jarige leeftijd woonachtig te Roosendaal. 



Gottfried Jacob Johann Hurkxkens [l 949-1 958) 
Hij was 'geboren op 09-05-1 901 te ~usseldor f~erresheim [Ludenberg) in 
Duitsland, als zoon van Johann Hurxkens en Maria Engelen. 
Hij was werkzaam als boekhouder en had tevens een assurantiekantoor. Hij 
was gehuwd en woonachtig op de Rijpersweg en zij hadden 4 kinderen. Hij 
overleed in 1972. 

Govert Henricus Theunisse ['l 949-1 958) 
Hij was geboren 15-05-1 903 op Stampersgat, als zoon van Antonie Theunis- 
sen en Johanna Traats. Zijn beroep was fabrieksemploye. Hij was gehuwd met 
M. Vissenberg en zij hadden 7 kinderen. Hij overleed in 1975. 

Wilhelmus Vissenberg [ l  949-1 966) 
Hij was geboren op 06-07-1899 te Stampersgat, als zoon van Josephus 
Vissenberg en Elisabeth van Oosterhout. Hij was smid van beroep en gehuwd 
met Jozefina de Wit. Zij hadden een dochter Elisabeth. Hij was heel actief in 
het Stampersgatse maatschappelijke leven en overleed in 1967. 

De stands- en vakorganisaties brachten dezelfde 3 lijsten met dezelfde mensen 
naar voren. Er veranderde dus weinig. Een nieuw raadslid trad aan, nl. de heer 
Q. Koevoets uit de tuindersorganisatie. In de loop van de tijd kwamen er enkele 
wijzigingen. Op 18-09-1953 trad P.J.B. Uitdewilligen af en kwam de heer 
G.J.J. Hurkxkens weer terug. Op 04-09-1957 trad A.J. van Dongen toe, als 
plaatsvervanger van H. Luijten, die was overleden. De heren P. Verholen en 
L.P. Vrolijk bleven wethouder. 

Quirinus Petrus Koevoets [l 953-1 970) 
Hij was geboren op 13-10-1916 te Oud Gastel. Hij huwde later met P.J. de 
Wild. Zij hadden 4 kinderen. Hij was actief in de tuinders-organisatie en de 
wijkverenigingen op Kuivezand en de Stoof. Hij was een der oprichters van de 
vroegere Kuivezandse revues. Hij toont nog steeds belangstelling voor de 
plaatselijke politiek. 

Adrianus Johanes van Dongen (1 957-1 964) 
Hij was geboren op 03-03-1 910 in Dongen. Hij was van beroep kantoorbedien- 
de. Hij was gehuwd met H.J. Mol en woonachtig op de Roosendaalsebaan, 
later in de Margrietstraat. Zij hadden 4 kinderen. Hij was jarenlang speler en 
secretaris van S.C. Gastel en daarnaast een fel en actief vakbondsman en 
voorzitter van de K.A.B. Hij was ook jarenlang voorzitter van de bond van Han- 
del, Kantoor en Winkelbedienden. Hij overleed plotseling, 54 jaar oud, in 
1964. 
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6. l"JF WEENTERAAnSPERIT)nF VAN 195R-l  W? 
Deze periode begon weer met een felle en enerverende verkiezingstrijd. Er 
deden 5 lijsten mee. Enkele jongeren uit alle geledingen begonnen met een 
eigen partij [lijst 41, onder leiding van de heer A. Marcelissen uit Oud Gastel. 
De stands- en vakorganisaties reageerden fel, maar de jongeren behaalden in 
een keer 3 zetels in de gemeenteraad. Ook het protestants christelijk 
kiescomite waagde een poging onder leiding van de heer J.J. Gelijns, maar dit 
lukte niet. A.J. van Dongen weigerde in eerste instantie in de raad zitting te 
nemen. De heer C. Jansen nam zijn plaats weer in. In oktober 1961 nam hij 
de plaats in van de overleden wethouder P. Verholen. 
De heren P. Verholen en L.P. Vrolijk bleven wel wethouder. 

Als nieuwe raadsleden traden toe: 

6.1. Antonius J. Marcelissen [l 958-1 982) 
Hij is geboren in 1926 te Oud Gastel. Hij was van beroep verzekeringsagent en 
huwde met G. Segers. Zij hebben 4 kinderen en woonden jarenlang op de 
Roosendaalsebaan. 
Hij verhuisde later naar Zegge, waar hij een tuindersbedrijf startte samen met 
zijn zoon. 

6.2. Adrianus Ernest [l 958-1 986) 
Hij is geboren op 12-1 01  920 te Fijnaart en van beroep technisch-tekenaar en 
was jarenlang werkzaam ap de suikerfabriek. Hij huwde H. Kerstens en zij 
hebben een zoon, John. 
Hij was jarenlang raadslid en tevens wethouder voor verschillende partijen. Na 
de jongeren-partij werd het Sociale Eenheid en later C.D.A. Ook was en is hij 
heel actief in het kerkelijk en maatschappelijk leven. Er is een straat naar hem 
genoemd in Stampersgat. 

6.3. Laurentius Cornelis Jansen [l 958-1 984) 
Hij was geboren op 0706-1925 te Oud Gastel. Hij was werkzaam op de 
suikerfabriek en actief in S.C. Gastel, eerst als speler en later als bestuurslid. 
Hij huwde met D. Rijsdijk en zij hadden 2 kinderen. In de gemeenteraad zette 
hij zich in voor de jeugd en de sport. Ook was hij lid van de oud-Indie soldaten- 
vereniging. Hij overleed in juli 1996. Kort daarna overleed zijn echtgenote. 

6.4. Cornelis Jansen (1 958-1 962) 
Hij was geboren op 23-1 B1 91 1 te Stampersgat, als zoon van Cornelis Jansen 
en Adriana Laurina van Gils. Hij was actief in de vakbond [K.A.B.]. Hij huwde 
met Cornelia Gommeren te Oud Gastel en zij hadden 3 kinderen. Hij overleed in 
1988. 
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STEMT BU VOORKEUR NO. 3 VAN LUST 6 

Nogmaals een beroep op U, Middenstanders, voor de aanstaande 

Gerneenteraadsverkiezingon op 30 mei 1962. 

>Ta a l l e s ,  wat U alsnop werd medegedeeld over de middenstandspro- 

blemon, buiten het  middenstandsbestuur om: 

L A A T  U N I E T  V A N  D E  W I J S  B R E N G E N  

Probeer de eonhoid t e  bewaren en l a a t  U n i e t  beinvloeden door 

c i rcu la i res ,  d i e  beweren de middenstandsbelangen t o  verdedigen ( l a a t  

hun dan hot algemoen belang maar bcliartigen), doch l a a t  d i t  over aan 

een ac t i e f  middonctander ! ! ?  

Dat onze candidaat d i t  i s  werd ook bewezen op de l a a t s t  gehouden 

jaarvergadering, waarop a l l e  leden h&t met 't bcstuur eens waren, dat 

d i t  de ju i s te  man op de ju i s te  plaats  is. 

Breng Uw stem dus u i t  op de middenstander, d ic  doos Uw bestuur en 

leden i s  voorgesteld u 

Geachte kiezers van Oud-Gastel ' 

. . stemt op . . .  

LIJST ZEVEN ., . . 

Als U zo sleiut, stom1 U gocd l 

W. Visseiiberg Dertien jaren zitting in de gemeenteraad, dusondervinding. 

P. Jausseii Prfns Carnaval van Stempersgat. 

G. Thcuuisse Gz. 1 Van de Muziek. Voetbal en K.A.Ber 

W- Visseliberg was altGd de man die de Gastelse vereuigingen 
I 

steunde iii de Gemeenteraad. . , . . .  
- 4 

Onze Gemeente moet vooruit l ;  
' 

. 0 a k o m  'zij Uw beeluit....Lijst Zeven. 
i 
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Paulus Wensenslaus Schijven [ l  958-1 962) 
Hij was geboren op 0503-1927 te ~ t a r n ~ e r s ~ a t ,  als zoon van Johannes 
Schijven en Maria Roovers. Hij was van beroep administratief medewerker en 
actief in het vakbondswerk. Hij huwde met M. Buijs en zij hadden 4 kinderen. 
Toen hij in maart 1962 vertrok, volgde A.A. van Bavel hem op. 

Er deden deze keer maar liefst 7 partijen mee aan de gemeente- 
raadsverkiezingen. Lijst 1 van L.P. Verholen [Algemeen Belang] had mevr. M. 
J. Akkermans-Zandvliet op een verkiesbare plaats staan. Lijst 2 waren de 
Jongeren, met A. Marcelissen voorop. Lijst 3 waren de Katholieke Arbeiders 
met als aanvoerder A.J. van Dongen. Lijst 4 was van C.J. van Zundert, hoofd 
van de St. Bernardusschool met ervaren mensen als Q. Koevoets en J.M. 
Roosendaal op de lijst. Lijst 5 werd aangevoerd door de oud-ambtenaar Fr. 
Veraart en stelde het gevoerde gemeentelijk financieel beleid aan de kaak. Lijst 
6 kwam vooral op voor de Boeren en Middenstanders en stond onder leiding 
van M.G.A. Radernakers, agrarier en uitbater van cafe "Onder de Toren". Lijst 
7 was een eigen Stampersgatse lijst onder aanvoering van de bekende Willem 
Vissenberg en als tweede P. Jansen, prins carnaval. Er verschenen veel 
pamfletten en brieven, waarvan de inhoud er geen doekjes omwond! Er werd 
ook persoonlijk reclame gemaakt! 
De uitslag was verrassend en 6 partijen waren vertegenwoordigd in de raad. 
De wethoudersverkiezing werd druk bezocht en was zeer spannend. Er werden 
aantijgingen van omkoperij te berde gebracht richting de heer L.P. Vrolijk, die 
moeilijk te bewijzen waren. Gekozen werden: L.P. Vrolijk en A. Ernest. 

De 7 nieuwe raadsleden waren: 

Mevr. Margaretha J. Akkermans-Zandvliet [ l  962-1 979) 
Zij was de eerste vrouw in de Gastelse gemeenteraad en had zitting tot 1979. 
Zij is geboortig uit Leiden. Zij was en is werkzaam in het bekende Carosserie- 
bedrijf van haar man en later haar zoon. Daarnaast is zij heel actief in het 
cultureel-maatschappelijk leven als voorzitster van het Kreatief Centrum en van 
het Stichtingsbestuur van Het Veerhuis. 
Zij was gehuwd met C. Akkermans en zij hebben 3 kinderen. 

Johannes Jacobus Gelijns [l 962-1 986) 
Hij is op 1507-1908 geboren te Etten-Leur. Hij vertegenwoordigde de 
protestants christelijke bevolkingsgroep op verschillende gebieden en was zeer 
actief in allerlei organisaties op sociaal maatschappelijke terrein, o.a. Oranje 
comite, Rode Kruis, Engeland-comite enz. Hij was agrarier van beroep, eerst 
op Overesselijk, later op Stampersgat. Van daaruit was hij jarenlang be- 
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stuurslid van de Fok- en Controlevereniging voor melkvee. Hij was gehuwd met 
A. van Eekelen en zij hadden 4 kinderen. Hij is nog steeds woonachtig op de 
boerderij aan de Gastelsedijk West, samen met zijn zoon. 

Adrianus van Hasselt [l 962-1 967) 
Hij is geboren te Oud Gastel op 3009-1 91 8 en van beroep banketbakker. Ook 
was hij een actief vakbondsman, jarenlang voorzitter van de Katholieke Jonge 
Werkman en van de K.A.B. Ook was hij een bekende toneelspeler van Kunst na 
Arbeid, die veel stukken opvoerden in de Patronaatszaal aan de Veerkensweg. 
Hij is gehuwd met M. Jongenelen en zij hebben 3 kinderen. 

Dingeman Antonius Schijvenaars [l 962-1 966) 
Hij is geboren op 09-06-1925 te Stampersgat. Hij was actief als vakbonds- 
man. Hij is gehuwd met M. Hoogeveen en zij hebben 4 kinderen. 
In 1970 kwam hij nog even terug in de raad als vervanger van M. van den 
Bergh. 

Cornelis Johannes van Zundert [ l  962-1 972) 
Hij was geboren op 26-07-1 921 te Kruisland [Steenbergen]. 
Hij werd hoofd van de St. Bernardusschool [eerst alleen meisjesschool] te Oud 
Gastel. Hij was gehuwd met J. van Bavel en zij hadden 9 kinderen. Hij was heel 
actief op sociaal maatschappelijk en kerkelijk terrein. In de gemeenteraad 
kwam hij op voor de onderwijsbelangen, wat niet altijd werd beloond! Hij 
overleed plotseling in mei 1985, kort na zijn vervroegde uittreding uit het 
onderwijs. 

Matheus Adrianus Govardus Rademakers [ l  962-1 966) 
Hij was geboren op 2CK)-191C) te Oud Gastel. Hij was agrarier van beroep en 
gehuwd met J. Nelen. Zij hadden 9 kinderen. Hij woonde met zijn gezin in de 
boerderij annex cafe "Onder de Toren", later op de Roosendaalsebaan. Hij was 
actief in de Boeren-organisaties en de rijvereniging "Heer Jansruiters". Hij 
overleed plotseling in 1968. 

Cornelis Ruijten [ l  962-1 978) 
Hij is geboren op 27-1 2-1 91 9 te Steenbergen. Hij was jarenlang werkzaam als 
chef garage B.B.A. te Oud Gastel aan de Oudendijk. 
Hij was en is nog steeds actief in het muziek-verenigingsleven, speciaal voor de 
ouderen te Oudenbosch [Harvano]. 
Hij is gehuwd met M. Broos en zij hebben 5 kinderen. 



5.1. Q. P. Koevoets [ l  953-1 9701 

7.5. C. J. van Zundert, 
raadslid 1962-1 972 

Raadslid Moerings, J. [l 3-07-1 971 l 
voorzitter paardensportvereniging 

'Heerjansland' te Oud Gastel 

Raadsvergadering Oud Gastel, september 1966 

HEEMKUNDEKRING HET LAND VAN GASTEL 



Enkele persoonlijke oproepea 

Stemt l i j s t  - 2 - 
'(Algemeen Belang) 

Oud - Gastel, 31 Mei 1966.. 
" Boomboadi " 

Wethouder Vrolijk. 
Aan de leden van de Bejaardenbond. 

te 
Oud - Gastel. 

L. S., 

Hierbij verzoeken wij U beleefd Uw aandacht voor het navolgende. 

Morgen gaat gij Uw stem uitbrengen voor de verkiezing van leden 
van de gemeenteraad en in verband h i e d d e  doen wij U beleefd 
doch dringend beroep op U om Uw stem uit te  brengen op lijst Z ! 
( Algemeen Betmg ) Lijsttrekker: Wethouder VROLIJE! 

Zoals U wellicht bekend is,  i s  Wethouder Vrolijk, de Organisator 
van het jaarlijks uitstapje voor de bejaarden terwijl hij a ls  Voor- 
zitter van Gaste1 vooruit gezorgd heeft, dat dit jaar  een bedrag 
van f 450, - i s  afgestaan aan de Bejaarden voor hun jaarli jks 
uitstapje! 

Zonder andere belangen in de gemeenteraad te schaden hebben 
toch wel de belangen van de Bejaarden in het College van Burge- 
meester  en Wthouders en  in  de Gemeenteraad zijn bijzondere 
aandacht en belangstelling. 

In verband hiermqae doen wij  een PERSOONLIJK beroep op U 
morgen in  ieder  geval Uw stem op LIJST 2. Wethouder Vrolijk. 
1 Algemeen belang) uit te  brengen, waardoor ook Uw belangen 
in de gemeenteraad te  volle worden gediend. 

Hiervoor betuigen wij U bij voorbaat onze beleefde dank. 

Hoogachtend, 
Het Comite van aanbeveling voor 

LUST Z. ( Algemeen Belang) 

Ook Uw stem i s  wan belang 
Geef haa r  aan " Algcmc en Belang l' 

LIJST - 2 - 
. . ' l  : ,!'//;i//////// 



Deze verkiezingen begonnen in grote eensgezindheid. Drie partijen hadden de 
handen ineengeslagen [N.K.V. / K.A.B.Jongerengroep en lijst van Zundert] en 
zij hadden ook een nieuwe naam gekozen en waren lijst 1, genoemd "Sociale 
Eenheid". Lijsttrekker was de heer A. van Hassel, gevolgd door A. Ernest en 
C.J. van Zundert. Lijst 2 was L.P. Vrolijk van Algemeen Belang. Hij had een 
stemmentrekker in de persoon van de bekende Willem van der Mast van 
Intramast, het vervoersbedrijf, tevens voorzitter van S.C. Gastel. Lijst 3 was 
Middengroepen onder leiding van P.F.A. Akkermans en lijst 4 was de Eensge- 
zindheidspartij van W. Vissenberg. Lijst 1 behaalde de absolute meerderheid 
van 7 zetels, lijst 2 en 3 hadden elk 3 zetels. 
Lijst 4 viel buiten de boot. Maar de sociale eenheid was niet zo hecht, als werd 
gedacht! Zij had de twee wethouderszetels kunnen claimen, maar de lijsttrek- 
ker A. van Hassel kreeg bij de eerste stemming niet de steun van zijn eigen 
mensen en behaalde slechts 6 stemmen. Achtereenvolgens werden A. Ernest 
en L.P. Vrolijk herkozen als wethouder, ieder met 7 stemmen. De krantenkop 
van 7 sept. 1966 luidde "Dramatische scene in Oud Gastel". De heer A. van 
Hassel bedankte voor de eer in 1967 en L.C. Jansen volgde hem op. De 
nieuwe raadsleden waren: 

Petrus Florentinus Andreas Akkermans [l 966-1 978) 
Hij is de zoon van F.A. Akkermans en volgde zijn vader op in het vak als drogist 
en schilder. Hij werd geboren op 07-09-1 91 2 te Oud Gastel en huwde met M. 
van Aalst. Zij hebben 5 kinderen. 
Hij was en is jarenlang actief geweest in het verenigingsleven, de midden- 
standsorganisatie, het kerkkoor en de heemkundekring. Hij is een vaste 
medewerker aan het jaarboek van deze kring en een kenner van Oud Gastel. 

Marinus van den Bergh (1 966-1 970) 
Hij is geboren op 0104-1 923 te Kruisland en scheepsmeter van beroep. Hij 
was actief in het vakbondswerk en jarenlang penningmeester van Herwonnen 
Levenskracht. Hij huwde met M. Buckens te Oud Gastel. Zij hebben 8 kinderen. 

Wilhelmus van der Mast [l 966-1 9731 
Hij was geboren op 05-01-1 91 5 te Nieuwe Tonge op Goeree en Overflakkee. 
Hij huwde W. Lazaroms te Oud Gastel en zij hadden 2 zoons. Hij was een 
geboren ondernemer en directeur van het vervoersbedrijf Intramast. Ook was 
hij enkele jaren voorzitter van S.C. Gastel en sponsor van allerlei verenigingen. 
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L.P. Vrolijk 

JAARBOEK 1 Q96 

Raadsvergadering 1974 

J. Roosendaal 



Aan de inwoners van Oud-Gastel en Stampersgat !! 

Op woensdag 3 jun1 gaat de Iljst ,,SOCIALE EENHEID" weer aan de 

gemeenteraadsverklezlngen deelnemen. 

9g Sociale 
heeft als 

eenheid" 
lijst 

nummer 
WIJ hebben ult aUe geledlngen van het maalschappelljk leven ult onze 
gemeente onze kandldaten blleengebracht zodat w9 een goede 
vertagenwoordlglng van de bevolking hebben. 

Komt Uw stem uitbreigen op 3 juni en bouw met ons verder 
aan een moderne en prettige bewoonbare gemeente. 

Stemt daarom 3 juni op L IJ S T 1 
De l ist  voor iedereen ! ! 

WETHOUDERS HERKOZEN 
<S<'&&& 

rarnatisc e scene 

(Van onze correspond.ent) 

In Oud-Gaste1 zijn de beide welhou- 
ders herkozen, dank zij het feit, da! 
de eenheid van de Sociale Eenheid par- 
tij, welke met zeven zetels de meer. 
derheid heeft, toch niet zo hecht was 
als werd gedacht. 

Voor de verkiezing legde de heer A. 
van Hassel de lijstaanvoerder van de 
Sociale eenheidspartij een dramatische 
verklaring af. Hij meende recht I? 
hebben op. een wethouderszetel en zei, 
dat er in zijn partij geen eerlijk spel 
gespeeld was. 

De gevolgen bleken bij de stemming. 
Wethouder A. Ernest (Sociale (verbro- 
ken) eenheid), kreeg zes stemmen, de 
heer Van Hassel kreeg ook zes stem- 
men en de heer Van de. Bergh een 
stem. Een tweede stemming was nodig 
en wethouder Ernst haalde het met 
zeven stemmen, de heer Van Hasse! 
kreeg zes stemmen, een minder dop 
zijn (ex)-partijgenoot. Bij de tweede 
stemming werd wethouder L. Vrolijk 
herkozen met 7 stemmen, de heer 
Van de Bergh kreeg toen zes stemmen, 

De raad ging daarna meteen aan de 
slag. De Stichting het, Noord-Brabants 
landschap kreeg vijftig gulden subsi- 
die per jaar en de WEB tien cent per 
inwoner per jaar. De nieuwe gemeen- 
tevlag werd volgens voorstel aanvaard. 
Daarna schaarde de raad zich achter 
het beleid van de Minister voor Volks- 
huisveting inzake de liberalisatie van 
het woning- en huurbeleid. Aan de 
N.V. Banket en Wafelfabriek Van 
Sprundel werd voor uitbreiding 2400 
vierkante meter grond verkocht. De 
grond wordt nu nog benut voor volks- 
tuintjes. 



De rust was weergekeerd bij deze gemeenteraadsverkiezingen, al kwam er 
toch nog een verrassing te  voorschijn! Er werden 4 lijsten ingediend, lijst 1, 
Sociale Eenheid [A. Ernest], lijst 2, Algemeen Belang [L.P. Vrolijk], lijst 3, 
Gemeentebelangen [J. J. Gelijns], Lijst 4, Voor Jong en Oud [J.M. Roosendaal). 
Lijst 1 behaalde 6 zetels, lijst 2 - 3 zetels, lijst 3 - 3 zetels en lijst 4 - 1 zetel. 
Als wethouder werden gekozen L.P. Verholen en J.J. Gelijns. De laatste was 
de verrassing! De fractie Sociale Eenheid stond boos op en liep weg uit de 
vergadering. 
Als nieuw raadslid trad aan de heer P.W.L. Oomen. 
In december 1970 kwam D.A. Schijvenaars weer terug in de raad in de plaats 
van M. van den Bergh. En in november 1972 kwam L.C. Jansen weer terug, 
wegens de ontslagname van C.J. van Zundert. 

Petrus Wilhelmus Laurentius Oomen [ l  970.1 982) 
Hij was geboren op 1408-1  924 te Oud Gastel en landbouwer van beroep, 
woonachtig op Kuivezand. Hij was actief in de boerenstand en jaren voorzitter 
van de Boerenbond. Hij overleed in september 1985. 

Petrus Gerardus Doornen [ l  9741 978) 
Hij was geboren te  Oud Gastel in 1928 en jaren werkzaam bij Menken Dairy 
Food, later op de W.V.S. te  Roosendaal. Hij was actief in het verenigingsleven, 
vooral in de muziek en hij is medeoprichter van de Vogelmuzikanten. Hij stierf 
vrij plotseling op GBjarige leeftijd. Hij was gehuwd met C. Antonissen. Zij 
hadden 3 zoons. 

wordt vervolgd . . . 
Oud Gastel, oktober 1996. 
F. VAN MERRIENBOER. 
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Januari 
9 - 01: In december werd bij de Rijkspostspaarbank f. 2010,09 ingelegd, 

f. 421,34 terugbetaald en 9 nieuwe boekjes geopend. Over 1895: 
570 inlagen f. 25.140,83 en terugbetaald f. 12.037.07. zodat 
tegoed ontstond van f. 13.103,76. Onze gemeente telt ca. 800 
huisgezinnen, gemiddeld is er dus per huisgezin ca. f. 15,- gespaard. 
De gemeenteraad besluit tot het aangaan van een geldlening van 
f. 37.000,- om de bestaande 4% geldleningen om te zetten in in 3%. 
Dit wordt door GS goedgekeurd. 
Op 31 -1 2-1 894: bestaat het aantal inwoners van onze gemeente uit 
2.082 mannen en 2.010 vrouwen, tesamen 4.092. In de loop van 
1895 zijn er 8 0  meisjes en 75 jongens geboren. Gedurende dat jaar 
zijn er 48 mannen en 4 2  vrouwen overleden. Door vestiging en 
verhuizing zijn er op 1-1-1 896 41 5 8  inwoners. 

26  - 01 : Het college van GS hebben voor keuring van paarden te Zevenbergen 
als plaatsvervanger voor het lid van GS aangewezen J.F. Franken. Dit 
als Jos de la Court uit Den Bosch verhinderd is. 

30 - 01 : Op het telegraafkantoor in Gastel zijn in 1895 behandeld: verzonden 
telegrammen 1.71 3; verzonden diensttelegrammen 1, ontvangen 
telegrammen 2.1 73; diensttelegrammen ontvangen 88. Opgenomen 
en verder geseind 8. Samen 4.043 ca. 1 .O00 meer dan in 1894. 
GS heeft bij besluit van 23  januari de geldlening van f. 37.500,- 
tegen een rente van hoogstens 3%, door deze gemeente aangegaan, 
goedgekeurd. 

Februari 
17 - 02: In de kerk doet zich een merkwaardig ongeval voor. Bij toeval raakt 

een prachtig vaandel van de H. Familie in brand. Dit vaandel is daar 
geplaatst ter versiering op het altaar. Het vaandel wordt bijtijds 
verwijderd, zodat verdere versieringen niet in brand raken. De schade 
blijft zo beperkt tot het bewuste vaandel. Er is in de kerk het Veertig 
Uren gebed. Dit wordt gehouden ter gelegenheid van Vastenavond. 
Dan worden de parochianen in de gelegenheid gesteld om te bidden 
voor de zonden die de vastenavondvierders elders doen. Het 
Veertigurengebed is nog in gebruik tot in de jaren zestig van onze 
eeuw. 
Toch ondanks dat Veertigurengebed wordt ook in Gaste1 Vastenavond 
gevierd. Het dagelijks bestuur van onze gemeente verbiedt om in het 
openbaar met een masker te lopen of zich op een andere manier 
onherkenbaar te maken. Het gebeurt maar al te vaak dat van de 
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vermomming gebruik gemaakt wordt om persoonlijke rekeningen te 
vereffenen en om zich een gedrag te permitteren, dat normaal niet 
door de beugel kan. Het blijkt uit de verordening dat deze al meerdere 
jaren plaatsvonden. Ook dit verbod is nog heel lang gehandhaafd en 
ook nu nog is het, alhoewel gedoogd, in onze gemeente niet toege- 
staan. Ondanks het verbod komen ook in 1896 ongeregeldheden voor 
met carnaval. Bij verschillende rustige burgers en ook bij de pastorie 
worden ruiten ingegooid. En zoals gewoonlijk, de daders worden niet 
opgespoord. 
Op de algemene ledenvergadering van de Gastelse Harddraverij 
Vereniging, die op 18-2 werd gehouden is besloten weer een hard- 
draverij te houden. Waarschijnlijk zal die op Hemelvaartsdag gehou- 
den worden. Er is dan weer een ledenwedstrijd en tevens een nati- 
onale wedstrijd voor paarden, die nooit meer dan f. 150,- aan prijzen 
wonnen in een wedstrijd. Het prijzengeld wordt vastgesteld op 150, 
70, 50, en 30. gulden. 

Maart 
31- 03: Ledenvergadering van de Gastelse Harddraverijvereniging bij P. 

Smoor . 

Aaril 
5 - M: Uitgifte van nummer 3 van de 2e jaargang no. 3 van het blad voor 

Suikerbietenteelt. Dit is een tijdschrift ter bevordering van de suiker 
bietenteelt onder redactie van J.F. Vlekke. Waarin: waarnemingen bij 
verbouw op landgoed Reinderfel door A.F. Kiehl; De nieuwe suikerriet; 
Adressen betreffende de nieuwe suikerwet. 

12 - 04: Harmonie St. Cecilia geeft op het suikerfabriek te Stampersgat voor 
ereleden een geslaagd concert. Het was een mooie uitvoering en 
deze getuigde van een flinke studie en een goede leiding. Elk volgend 
concert merkt men de goede vorderingen. Hr. Goossens, president 
van het gezelschap, ontziet geen moeite en opofferingen, waardoor 
concerten zozeer in de smaak vallen. De heer Goossens komt op 
deze uitvoering ook een voorstelling geven met een toverlantaarn. 

15 - M: Brand bij Adr. van Steen, even buiten de kom. Het vuur slaat spoedig 
over op de woning van Ant. v Hooydonk. De inboedel van de woning 
van Van Steen verbrandt totaal. Bij de brand komen een koe en een 
varken in de vlammen om. De inboedel van van Hooydonk wordt 
grotendeels gered. Gelukkig is alles verzekerd. De oorzaak is echter 
onbekend. 
Bij de alarmering wordt voor het eerst gebruik gemaakt van de 
brandhoorn, die op 1 januari was aangeschaft. 



16 - 04: Op de lijst der hoogstaangeslagenen voor de inkomstenbelastingen in 
Noord Brabant komen voor de volgende personen uit onze plaats: 
Dhr. A.J. Blankers [grootgrondbezitter], C.F.C. de Bie [burgemee- 
ster], dr. Dautzenberg [arts], P.G. Mastboom en G.F.J. Mastboom 
[grootgrondbezitters]. 

23 -M: Op de voorjaars beestenmarkt wordt veel vee aangevoerd. Het 
merendeel grote beesten en vee voor de wei. Er komen veel kooplie 
den, maar er wordt weinig verhandeld, omdat de eigenaren blijven 
vasthouden aan hoge prijzen. Daarom wordt er dan ook veel weer 
mee teruggenomen en de prijzen dalen dan ook licht. 

Mei 
7 - 05: De Gastelse Harddraverij belooft dit jaar bijzonder druk te  worden. 

Vanuit Holland zijn er aanmeldingen van goede dravers. 
In de Houtrakpolder brandt de hofstede van de fam. Blankerc uit 
Oud Gastel totaal af. Deze boerderij was bewoond door pachter 
Gebuys. Ook de woning, die op korte afstand gelegen is is totaal 
verloren. Tijdens de brand is de bewoner afwezig. Het geheel is 
verzekerd. 

11 - 05: De commissaris van de koningin van Noord-Brabant vereert onze 
gemeente met een bezoek van korte duur. Hij komt aan om 10 uur 
en vertrekt weer om half twaalf naar Steenbergen. De Fanfare luistert 
het bezoek met een uitvoering op. Er is weinig belangstelling. Wellicht 
is daaraan de korte duur van het bezoek debet en bovendien zullen de 
meeste mensen vanwege hun werk wel niet bij de ontvangst kunnen 
zijn. 

14 - 05: Op Hemelvaartsdag zijn er weer de wedstrijden van de Gastelse 
Hardraverij. Om een uur is dat voor de leden. Er doen acht paarden 
mee, van bekende leden. Deze wordt gewonnen door het paard 
'Auguste' van Emile van Loon [een bankier uit Roosendaal]. Tweede 
wordt het paard 'Casimir' van J.C. Verhulst uit Rucphen en derde het 
paard 'Leo' van Daan Peeters uit Dinteloord. Daarna is er een natio- 
nale wedstrijd ook met acht paarden en die wordt gewonnen door 
'Jonge Willem 111' van C. Broers uit Benningbroek, tweede wordt 
'Snijboon' van J. van Rossem uit Zonhoven en derde Victoria van W. 
Verboom uit Haastrecht. Het paard 'Auguste' van Emile van Loon 
wordt bij deze wedstrijd 4e. 

17 - 05: Vergadering voor de ingelanden van polder Heerjansland, gezegd 
Nieuw Gastel. Tot secretaris penningmeester wordt gekozen dhr. C. 
de Bie en tot gezworene [bestuurslid] W. Slooters. 
Op dezelfde vergadering wordt door waterbouwkundige F. v.d. Vaart 
namens Mark en Dintel aanbesteed bestek no. 1 : voor sluis- aarde- 
en steenglooiingwerken en bestek no. 2: 40.000 m3 baggerwerk. 
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Bestek nummer 1 is aangenomen door Jacob Geluk uit Tholen voor 
f. 6.820,- en de werken van bestek no 2 ddor C. de Ruyter uit Leiden 
voor het bedrag van f. 1 2.820,-. 

2 4  - 05: De door de gemeente Oud en Nieuw Gastel opgestelde 3,5 % 
geldlening groot f. 31 .m,- is geheel toegewezen aan W. Laane, 
bankier te  Roosendaal en Bergen op Zoom. 

24 - 05: Tot kapelaan in Breda aan de kathedraalkerk is benoemd weled. hr. 
J. van Ginneken. 

31 - 05: Het kohier gemeentelijke belastingen van het dienstjaar 1896 wordt 
door de gemeenteraad vastgesteld. Op de lijst van personen, die voor 
deze belasting hoofdelijk worden aangeslagen komen 524  namen 
voor en het gaat om een totaalbedrag van f. 4.295,96. 

Jluli 
7 - 06: Op Gastelsveer wordt een hardlooptoernooi georganiseerd. Het lijkt 

wel een voorloper van de Vlietloop met triathlon zoals dat heden 
wordt uitgevoerd. De leden van de commissie zorgen ervoor dat alles 
goed geregeld wordt, al zijn er enige bij "met de buis op" m.a.w. met 
een stevig pintje achter de kiezen. Het publiek kan op de weide eerste 
rang zitten voor een dubbeltje en de tweede rang kost een stuiver. Op 
het terrein is een sort orgel met verschillende instrumenten een zgn. 
[orchestrion] en dat vrolijk de zaak goed op. Het warme weer zorgt 
ervoor dat de biertent goede zaken doet met een omzet van 6 vaten. 
Er worden ook scharren en broodjes verkocht. Er doen ook twee 
dames mee met een kruiwagen. Om drie uur begint de echte 
wedstrijd. De deelnemers lopen in tweetallen. Er doen ook enkele 
beroepslopers mee, die wel in zijn voor de hoofdprijs van 4 rijksdaal- 
ders. De tweede prijs is goed voor 3 rijksdaalders en de derde krijgt 
ook nog twee rijksdaalders. Veel Gastelaren zijn daarvoor ook te 
porren zodat de wedstrijd een groot succes wordt. Af en toe tuimelt 
er een loper in het mollige gras, maar hij komt weer snel boven 
water. De wedstrijd draagt bij tot de vermakelijkheden en de kaste- 
leins varen er ook wel bij zeker met het tropische weer. Het feest is 
dan ook geslaagd. En ook de tram pikt een graantje mee met de 
honderd extra passagiers, die uit Gastel naar de wedstrijd komen en 
dat brengt ook nog zo'n extra 30 pop op. 

14 - 06: Harmonie Vlijt en Volharding uit Roosendaal en Gastels Fanfare en 
Mannenkoor doen mee aan een internationaal feest te Merxem in 
Belgie. Het is een warme dag. Hoewel de nummers goed gebracht 
worden zijn er geen premies voor de beide verenigingenen maar wel 
herinneriongsmedailles. Ze hebben wel een groot aandeel in het 
succes van de dag. 

17 - 06: De tram stuit op een paar lege wagens bij Gastelsveer, omdat de 
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wissel verkeerd staat. De locomotief wordt erg beschadigd maar de 
passagiers komen met de schrik vrij. De wisselwachter, die deze faut 
op zijn geweten heeft is nog niet bekend, maar zal na ontdekking wel 
en geduchte straf krijgen. 
De tram krijgt weer een ongeluk. Nu ontspoort de tram van Roosen- 
daal naar Steenbergen tussen de boerderij van Voorbraak en 
Gastelsveer. Het duurt bijna vier uur voordat deze haar weg weer kan 
vervolgen. 
Er zijn plannen om onder leiding van Mar. Vergouwen uit Gastel op de 
Capelberg een kapel te bouwen. 

Op de Oudendijk is er brand bij Corn. van den Boom. De brandweer is 
spoedig ter plaatse, maar bij gebrek aan bluswater kan er niet 
gewerkt worrden. Daardoor brandt het huis en een schuurtje af. De 
belendende percelen kunnen worden behouden. De brand is vermoe- 
delijk onstaan door een gebrek aan de bakoven, die kort van te voren 
nog gebruikt werd. 
Van landbouwer A. van Eekelen te Gaste1 bij Standdaarbuiten wordt 
uit de wei een donkerbruin merriepaard ontvreemd. Ondanks op- 
sporing zijn dief noch paard ontdekt. 
Bij de Kapelberg, op de plaats waar men druk bezig is een kapel te 
bouwen, wordt tussen een hoop stenen in de grond het geraamte van 
een man gevonden. De beenderen liggen tussen het steenpuin 
verspreid. Volgens een gerucht zou in vroeger eeuwen op de 
Kapelberg een kapel hebben gestaan, die bij storm of watervloed 
ingestort was, waarbij iemand tussen de steenmassa bedolven werd. 
Vandaar het graf daar ter plaatse.. 

Uit de stal van landbouwer C. van Assel aan de Oudendijk wordt een 
bruin merriepaard ontvreemd. De politie is ijverig aan het werk om 
het op te sporen. 
Bij een onderzoek van het suikergehalte door de Gastelse Beeb 
wortelsuikerfabriek is gebleken, dat deze van uitmunstustend gehalte 
is. De bieten, die nu reeds bekeken zijn, hebben een gehalte van 14, 
15 ja zelfs van 17 %. De vooruitzichten zijn dus gunstig. 
De koninginnedag wordt gebruikt om met de kinderen van de twee 
scholen op schoolreis te gaan naar Rotterdam. 

CeDtember 
6 - 09: Er gebeuren veel ongelukken met de tram, die tot gevolg hebben dat 

er menselijk letsel veroorzaakt wordt. Deze keer loopt een doofstom- 
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me vrouw op de rails. Ondanks- waarschuwingen van de machinist 
gaat ze niet opzij. De machinist springt van de tram en weet haar van 
de rails te trekken, Daarbij komt hijzelf slecht weg. Hij moet met 
zware verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen. 

Oktober 
4 - 10: Tot onderwijzeres aan de openbare school aan de Koelestraat wordt 

benoemd M. Stenten uit Bergen op Zoom. 
1 8  - 10: Uit een huisgezin in onze plaats wordt het 7e kind gewijd in de 

geestelijke stand. Hij treedt in bij de Franciscanen. De kinderen zijn in 
zes verschillende ordes. 

29 - 10: In de Provinciale Staten wordt de afschaffing van de tolheffing voor 5 
bruggen over de Mark en de Roosendaalse en Steenbergse Vliet 
behandeld. 

lYammhc 
2 - 1 1 : Op de najaarsmarkt wordt er slechts 22 stuks vee aangevoerd. Er is 

dan ook weinig handel. Dat ligt misschien aan de drukte met de 
suikerbieten. Bovendien wordt er veel vee op stal verhandeld. 

December 
3 - 12: De roomboterfabriek van de Vaart staakt voorlopig de werkzaamhe- 

den, omdat er te weinig melk wordt aangevoerd. 
Dr. Dautzenberg zal bij koninklijk besluit per 1-1 -1 897 gekozen 
worden als plaatsvervangend lid van de geneeskundige raden 
Zeelandmest-Brabant. 
Eerste winteruitvoering van Gastels Fanfare en Mannenkoor. Behalve 
muziek en zang staat er op het programma ook het kiuchtspel '200 
gulden beloning' en 'Studentenwraak'. De muzieknummers worden 
goed uitgevoerd maar de kluchten maken de hoofdschotel uit van de 
avond. 

13 - 12: De bietenlevering in onze streken is afgelopen. Ruim 10 weken heeft 
de campagne geduurd. Ca. 35 miljoen bietwortelen zijn uit de polders 
aangevoerd. 
Heel het peeenpersoneel is nu naar de haardsteden teruggekeerd. 
Voor de boeren is het een goed bietenjaar geweest. De gemiddelde 
opbrengst op f. 350,- per hectare geschat. 

Onderzoek: W. van den Broek 
Bewerking: P. Peeters. 

Bronnen : Jaargang 1896 De Grondwet. 



+lanuari 
Loop der bevolking in 1945: Geboren 104 jongens en 91 meisjes. gevestigd 
315; vertrokken 573; overleden 43 mannen en 46 vrouwen. Op 1 januari 
heeft de gemeente 7050 inwoners. 
In de Sint Laurentiusparochie zijn in 1945 30 personen overleden en er zijn 36 
huwelijken ingezegend. In totaal is er 87.300 keer de Communie uitgereikt. 

Het Rooms Toneel geeft een uitvoering van het toneelstuk van Anton 
Coolen 'Kinderen van ons Volk' in de Harmoniezaal. 
Voor de leden van het Rooms Katholiek Werklieden Verbond en hun 
dames geeft pater Roozen een lezing met lichtbeelden over China met 
als titel: Honkong in Vlammen. Hij is daar jarenlang missionaris 
geweest. Helaas kunen de beelden bij de lezing niet vertoond worden 
vanwege de vele rook. Is dat vanwege de kachel, die met slechte 
stookwaar zijn plicht moet doen of door de [slechte] kwaliteit van de 
rookwaar waarvan genoten wordt? 
In het Parochiehuis geeft toneelclub Gezellen van Alderberghe een 
opvoering van het bekende kerstspel 'En waar de ster bleef stille 
staan'. Dit stuk was geschreven door de Vlaamse schrijver Felix 
Timmermans. Deze werd na de bezetting door velen in ons land en in 
Belgie aangezien voor pro-Duits vanwege zijn Vlaamse gevoel. In 
Gastel leefde dat kennelijk niet, want daar werd het stuk vaak voor 
een talrijk publiek opgevoerd. 
Er wordt bekendgemaakt, dat op het distributiekantoor aan de 
Koelestraat aanvraagformulieren kunnen worden afgehaald voor 
klompen. Landarbeiders, schippers, smeden, tuinders en zuivelarbei- 
ders komen hiervoor in aanmerking.. 
In de Harmoniezaal heeft onder grote belangstelling de verloting 
plaatsgevonden voor "de Konijnenvriend". Ook het Roomsch Toneel, 
dat het toneelstuk 'Kinderen van ons Volk' nog eens uitvoert krijgt veel 
publiek. 

13 - 01: Oprichting van de toneelclub Door Vrienden Opgericht [DVO] in de 
zaal van Vinc. Aarsen, [Place de Meire]. In het voorlopig bestuur 
nemen plaats, P. Hagenaars, W. van Hout en A. Broos. 

14 - 01: Op een bijeenkomst wordt opgericht de afdeling Oud Gastel van de 
Katholieke Volkspartij. Deze nieuwe landelijke politieke partij is de 
opvolger van de Rooms Katholieke Staatspartij, die op last van de 
Duitse bezetter haar aktiviteiten moest staken. Er wordt een comite 
opgericht om een grote vergadering voor te bereiden. 

17 - 01 : Het Hark Comitee [Hulp Aktie Rode Kruis] maakt bekend, dat er geen 
nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend voor hulpgoederen, daar 
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de voorraad op is en er dus eerst een nieuwe inzameling moet 
plaatsvinden. 

2 0  - 01: Officiele oprichtingsvergadering van de afdeling Oud Gastel van de 
Katholieke Volkspartij. Op deze bijeenkomst spreekt dhr. Orion uit 
Breda. Er is maar weinig belangstelling hoewel iedere inwoner van 23  
jaar en ouder is uitgenodigd. 

21 - 01: Het Gastels Toneel Ensemble houdt de jaarvergadering. Er wordt 
een nieuwe geestelijk adviseur gekozen. Pastoor Jansen wordt dat in 
plaats van de overleden pater Bennaars. Voorzitter M. Aarssen 
geeft een overzicht. Dhr. A. Paantjes komt in het bestuur. Het plan is 
om met Pasen op te voeren het stuk: "Betje regeert". 
De Rederijkers voeren op het stuk "Peper" in de Harmoniezaal. 

22  - 01: Voor de eerste keer na de bevrijding houdt de handboogschutters- 
club: "Eendracht Maakt Macht" haar potverteerfeest. 
Op de kampioenstentoonstelling te Tilburg zijn er veel prijzen voor de 
Weindierenvereniging "de Konijnenvriend". 

25  - 01 : Aanstaande moeders kunnen extra punten [distributiebonnen) krijgen 
om linnen luiers te kopen door bemiddeling van Brabants Volksher 
stel. Mevr. El. Smoor, secretaresse van de Sint. Elisabethsvereni- 
ging op het St. Josephgesticht zorgt voor de formaliteiten. 

26  - 01 : De burgemeester maakt bekend dat in het Sint Josephgesticht op 29 
januari de gelegenheid bestaat om zich kostenloos te laten inenten 
tegen pokken. 
In het Wiff iele Kruisgebouw van 28-1 tot 1-2 gratis kindervoedsel 
voor kinderen tot 6 jaar. 
Oprichting van een gymnastiek- en atletiekvereniging 'Vreugde en 
Ontspanning'. Vanaf begin wordt er getraind om binnenkort een 
eerste optreden te verzorgen. 
Handboogschutterij "de Batavieren" houdt haar jaarlijks potverteren in 
Cafe "Het Groene Woud". Deze vereniging is al jaren Gastels kampi- 
oen. Cafe "Het Groene Woud" lag aan de Roosendaalse Baan nabij 
Paardenhouderij Brooimans. 

28 - 01: Gastels Revue Ensemble houdt een slotvergadering na de vorige 
reeks uitvoeringen. Het blijkt dat er tegen verwachting in toch een 
batig saldo voor de club is. Daarom wordt al weer gesproken over 
een nieuwe revue. 
Tussen 2 8  januari en 1 februari wordt er in het Wit-Gele Kruisge- 
bouw gratis kindervoeding uitgedeeld voor kinderen tot 6 jaar. 
Buiten dat er zo nu en dan een reizende bioscooponderneming Oud 
Gastel aandoet, is er geen permanente bioscoop. Dat gaat echter 
binnenkort veranderen. Alhier is opgericht de bioscoop- en theateron- 
derneming "Rovo", die de Harmoniezaal van de parochie heeft 
gehuurd. Deze zaal zal gebruikt worden als bioscoop. De initiatiefne- 
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mers zijn L.P. Vrolijk en J. Roosendaal, vandaar de naam "Rovo". 
Inmiddels zijn de vereiste vergunningen binnen. [zie hiervoor Jaarboek 
1991 van Heemkundekring Het Land van Gastel, waarin de geschie- 
denis van de "Rovo" wordt beschreven.) De zaal zal echter ook nog 
intensief gebruikt worden voor toneelvoorstellingen, zoals verder in 
het jaar zal blijken. 
In de Harmoniezaal is er een grote verloting ten bate van de missie. 
Er is grote belangstelling voor. 
In de Harmoniezaal wordt een poging gedaan om een plaatselijke 
afdeling van de RK Transportarbeidersbond St. Bonifacius op te 
richten. Dit gaat niet door bij gebrek aan belangstelling.. 

31 - 01: Ter gelegenheid van de verjaaardag van prinses Beatrix is er een 
optocht voor de schoolkinderen, georganiseerd door het Oranje 
Comite. Gastels Harmonie verleent medewerking en loopt voorop. 's 
Avonds is op verschillende plaatsen dansen. 

Februari 
Het VKAJ-toneel maakt zijn debuut met het spel "Om 't kind" en 
"Blauw bloed" Er zijn twee propaganda avonden in de Harmoniezaal 
en dan worden de twee toneelstukken opgevoerd. Bij opvoering blijkt 
dat het stuk wat aan de zware kant is . 
Schaaktournooi voor de inwoners van Gastel om de schaaksport hier 
te promoten. 
Op het gemeentesecretarie wordt benoemd dhr. P. Berkelmans tot 
Werk van de secretaris. Hij was voorheen werkzaam op het secretarie 
in Waspik. Dhr Berkelmans is op het secretarie in Gastel tot zijn VUT 
werkzaam geweest. In de laatste jaren als afdelingshoofd van 
Bevolking. 
Jaarvergadering van Landarbeidersbond Sint Deusdedit. Er is echter 
weinig belangstelling zeker van de jongeren. 

10 - 02: Personeelsfeest van melkfabriek Vacca" in de Harmoniezaal 
vanwege het zilveren jubileum van deze fabriek met toneel en scetsjes 
van Cees en Geert van Sprundel. 

16 - 02: Het Amerikaans Rode Kruis heeft aan de afdeling Oud Gastel van het 
Rode kruis een zending kindermeel geschonken. Dat wordt gratis 
uitgedeeld. 
RK. Tuinbouwvereniging Sint Laurentius viert het zilveren jubileum. In 
cafe Rademakers [Kerkstraat 1 ] is er een koffiemaaltijd en daarna in 
Place de Meir een feestvergadering. Dhr. C van Nijnatten wordt tot 
voorzitter gekozen. Op deze bijeenkomst treedt de bekende humorist 
Bouk Martens uit Breda op. 

18 - 02: Toneeluitvoering door de Kajotters van het drama "Schip in nood" en 
het blijspel "James de Wonderdokter" in het Patronaat. 
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Jaarvergadering van de RK Boerenbond in het Patronaat met toneel 
"De Smokkelaar". 
De Hollandse revue uit Tilburg geeft een uitvoering van "Levens- 
vreugd" in de Harmoniezaal. 
Kajottersdag met H. Mis, een stevig ontbijt, Lof en een avondpro- 
gramma met de diocesaan-secretaris Rinus Braspenning. 
Per 1 maart 1946 zal wekelijks een parochieblad verschijnen. De 
leiding berust bij de Katholieke Actie, De voornaamste redactieleden 
en oprichters zijn kapelaan W. van Dam en dhr. M. Aarssen. Het 
blad zal worden gedrukt bij de firma van Ditvoorst t e  Oudenbosch. 

19 - 0 2  Biljartkampioenschappen van Gastel: 1. M. Tak; 2. M. Rademakers; 
3. J. van Oosterhout. 
Pater Gornrners vertrekt naar zijn missiegebied in Afrika. 

23  - 02: De ledenwerving voor de KVP in Oud Gastel loopt goed. 70 a 80% is 
lid geworden. Er moet weer gauw een nieuwe bijeenkomst plaatsvin- 
den. 

26 - 0 2  In de Harmoniezaal treedt het duo Mol en Walravens op met de 
klucht "Pukkel en Pukkel". Er volgt een reeks van vijf uitvoeringen 
telkens voor een stampvolle zaal. 

27 - 02: De kleindierenvereniging "de Konijnenvriend" viert het zilveren 
jubileum met een Heilige Mis en een koffiemaaltijd. In de Harmonie- 
zaal gaat het feest verder met de dames. En er treedt een humorist 
op. De oprichters Lazeroms, van de Bosch en Bartelen worden 
gehuldigd. 
De toneelgroep van het Aloisiuspatronaat geeft voor het eerst na de 
oorlog een uitvoering. Het stuk heet "Het Raadsel van de Vuurtoren". 
Daarbij is tevens een ouderavond. De patronaatszaal is dan ook 
stampvol. 
Het Haags Operette Gezelschap geeft voor honderd kinderen een 
opvoering van het stuk "Prinses Margriet". 

2 8  - 02: In het kader van de wederopbouw zijn aan de gemeente 6 nieuwe 
woningen toegewezen. 

Maart 
2 - 03: Toneelclub Kunst na Arbeid geeft toneeluitvoeringen met de stukken 

+ "Ik ben een Paria" en "Mrs. Pumps als meid alleen". Het zijn matige 
3 - 03 voorstellingen. 

De karnaval komt weer. In Zaal Concordia bij B. Slootmans en in 
Hotel Tramstation [Kerkstraat 2) bij J. de Wit zijn er karnavalsbals. 

7 - 03: De KVP houdt een algemene ledenvergadering in de Harmoniezaal. 
Wegens gebrek aan belangstelling kan er geen bestuursverkiezing 
plaatsvinden. het gevolg is weer dat deze partij niet mee kan doen 
aan de eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezingen. Het zal nog 
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to t  1978 duren voordat de KVP [opgegaan in het CDA] deel neemt 
aan de gemeenteraadsverkiezingen en met 5 zetels in de raad komt. 

8 - 03: Dre de Wolf, secretaris van het Rooms Katholieke Werklie- 
denverbond, treedt als spreker op op een ontwikkelingsavond. 

11 - 03: Op 52-jarige leeftijd overlijdt dhr. A. Nuchelmans, in leven hoofd van 
de Sint Joannesschool, die echter deze functie wegens ziekte het 
laatste jaar niet meer kon uitoefenen. Onder grote belangstelling 
wordt hij op 14 maart begraven. Hij was ook erevoorzitter van de 
Gastelse Harmonie. 

12  -03 :  Heemkundekring Sint Laurens houdt een jaarvergadering waarbij 
broeder Theophile een lezing houdt over de Heren van Gastel. Hij 
vertelt over het stelsel van de Heren, toen Gastel hoorde tot het 
Graafschap Strijen, het Land van Breda en de Heerlijkheid Bergen op 
Zoom. Na de pauze gaat het over de geschiedenis van Gaste1 van de 
tachtigjarige oorlog tot 1799. 

13 - 03: Laatste vergadering van de tijdelijke gemeenteraad. Op de agenda 
staat: Vaststelling begroting van het burgerlijk armbestuur en van het 
Gemeentelijk ElectriciteitsBedrijf. 

14 - 03: Pater van Dam verzorgt de vastenmeditatie in de Sint Laurentiuskerk. 
14 - 03: Enkele ingezetenen doen bij gemeente een verzoek om kermis weer 

zes dagen te houden nl. van 10 t/m 15 augustus, zoals vroeger. 
Aan dit verzoek wordt geen gehoor gegeven. 

16 - 03: Extra kolenbon wordt verstrekt aan groot aantal oorlogsgetroffenen in 
onze gemeente. 

26 - 03: Het RK Kerkbestuur heeft drie nieuwe kerkklokken besteld. De vorigen 
waren in 1943 door een aannemer op last van de Duitse bezetter 
geroofd. [zie jaarboek 1993). Het kerkbestuur verwacht dat ze in 
oktober in de kerktoren hangen. Het zal nog een jaar duren voordat 
de Wokken worden afgeleverd, maar pas naar een grote restauratie 
van de toren is deze sterk genoeg om de klokken daarin te bevesti- 
gen. 

26  - 03: Ledenvergadering van Gastels Sportclub in Cafe Peeters [Marktzicht]. 
De nieuwe voorzitter wordt A. Peeters, en in het bestuur komt dhr. 
Jonkers. De training van de elftallen wordt verzorgd door dhr. 
Schuuring. 

30 - 03: Kruisland wenst een brug bij Gastelsveer. Die was er vanaf 1892 
voor de tram tot dat deze in 1944 werd opgeblazen door een Duits 
"Sprengkommando". Na de bezetting kwam er tijdelijk een "Bailey 
brug", maar die werd later gedemonteerd en naar Noord Nederland 
getransporteerd door de Geallieerden, zonder voorkennis van de 
gemeentelijke autoriteiten. De Provincie ziet het belang van de 
terugkeer van de brug ook niet in. Maar de boer, die naar de veiling 
moet, rijdt nu 2 0  km. om. 
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Aaril 
8 - 04: Het Comite to t  oprichting van een oorlogsmonument heeft definitief 

besloten over te gaan tot oprichting van een gedenkteken voor de 
gesneuvelde gevallen soldaten. Het wordt geplaatst bij de graven der 
gesneuvelde soldaten in Veerkensweg. Volgende week wordt een huis- 
aan-huis collecte gehouden. De ingezamelde gelden worden afgedra- 
gen aan de penningmeester van het Comite: Kerkstraat 304 [= L. 
Vrolijk). 

10 - 04: Lezing voor heemkundekring "St. Laurens" door R. van Hasselt uit 
Roosendaal met voordracht en lichtbeelden met als onderwerp: "Het 
Westbrabants landschap". 

11 - 04: Het Studiecentrum voor staatkundige vorming organiseert een bijeen- 
komst in het Klein Patronaat met spreker C. van de Broek uit 
Roosendaal. Thema "Wat betekent Indie voor ons?" 

15 - 04: Tot kerknmeester zijn benoemd door de bisschop van Breda: H. 
Mastboom en F. Veraart en tot armenmeester J. van Mechelen en 
N. Hopmans. Op Stampersgat: H. Perdaems en J. Gabriels en 
armenmeester: P. Akkermans en A. Musters. 

2 0  -04: Bioscoop "Rovo" opent haar poorten. Burgemeester H. Hofland 
verricht de officiele openingsplechtigheid. De modernisering is nog 
niet geheel voltooid, maar de paasdagen zijn zeer geschikt om 't 
publiek met de nieuwe ondernemers kennis te doen maken. In haar 
mededeling van de opening zegt 't bestuur van de onderneming: "Wij 
geven de verzekering dat wij ons best zullen doen regelmatig goede 
en moreel verantwoorde films te vertonen". De eerste film is de 
oorlogsfilm "De weg die voor ons ligt". 

23 - 04: Voorlichtingsavond voor werk in de Steenkolen in Zuid-Limburg. Uit 
West Brabant geven zich 150  personen op en alleen al uit Gaste1 20. 

25  - 04: Mooie ruitersuccessen van de "Heerjansruiters" in Hoeven onder 
meer van Jan Moerings. 

30 - 04: Julianabal in een consumptietent op een terrein aan de Hoofdstraat 
tegenover het gemeentehuis [ter hoogte van de tegenwoordige 
Julianastraat, die in 1947 aangelegd zou worden). Ondernemer is J. 
de Wit, kastelein van Hotel "Tramstation" aan Kerkstraat 2. 
Voor de jeugd zijn er kinderspelen. 

Mei 
1 - 05: Brand bij landbouwer Schrauwen aan de Overesseldijk. De schuur 

brandt geheel uit en er komen 6 stuks vee om. 
4 - 05: Bevrijdingsherdenking: Het programma is als volgt: 

8 uur H. Mis ter herdenking. 
9 uur Loeien van de sirene, waarbij iedereen verzocht wordt om 

de vlag uit te steken. 
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13.30 u. Bijeenkomst op de Markt en in optocht naar de graven van 
de gevallen helden. De Clubs lopen met vaandels. 

14.00 u. Vertrek van de optocht naar de graven, waar kransen 
worden gelegd. 

15.m u. Een minuut stilte, gevolgd door muziek, zang, en een 
spreekkoor. Daarna gaat de stoet terug naar de Markt, 
waar deze ontbonden wordt. Aan deze tocht wordt door 
jong en oud deelgenomen. 

's Avonds is er op verschillende plaatsen bal. 
5 - 05: Herdenkingsdienst in de Hervormde kerk. 
5 - 05: DVO, de nieuwe toneelclub speelt in de "Rovo": "Zwarte Willem" en 

+ een klucht. Het debuut is zeer geslaagd. 
6 - 05: 55 jaar getrouwd: Hendrikus Broos en Johanna van Gaans. 

Een Collecte voor sanatorium de Klokkenberg brengt f. 5.414,40 op 
waarvan f. 1.000,- van het suikerfabriek. 

11 - 05: Het echtpaar Kees Heshof - Damen aan de Hoofdstraat [nu Dorps- 
straat 20) viert de gouden bruiloft. De harmonie luistert het feest op 
met een serenade. 

11 - 05: In de "Rovo" de komische film 'Het zit in de lucht' met George 
Formby. 

14 - 05: De tijdelijke gemeenteraad komt bijeen. Besproken wordt: Ontheffing 
van straatbelasting aan enkele zwaar getroffenen met verwoeste 
panden. 
Presentiegeld van 6,- voor leden stembureaus. 
De gemeente treedt toe tot de vereniging van Noord-Brabant voor ge- 
meenschappelijke filmkeuring [Zuidelijke nakeuring]. De contributie is 
1 ct. per inwoner per jaar. 
Als leden voor de commissie ter wering schoolverzuim in Oud Gastel 
worden bezoemd: Br. Willibrord, H. v.d. Heijden, C. de Vries, en T. 
Feddes. In Stampersgatt: H. Bus, J. Korsmit, A. Geers, C. van Aken, 
J. Gabriels. 
Dhr. P. Doornen wordt aangenomen als arbeider bij het Gemeentelijk 
Electriciteitsbedrijf. 

16 - 05: Voor een stampvolle patronaatszaal geeft prof. Dellepoort een lezing 
over de bevrijding van Stampersgat. Hij legt uit, hoe de Mark van 
Stampersgat tot Geertruidenberg een linie was geweest, die door de 
Duitsers fel werd verdedigd. Dat blijkt ook uit de gevechten bij Stand- 
daarbuiten. Bij zijn eerstvolgende bezoek aan Engeland zal Dellepoort 
zich in verbinding stellen met officieren, die de aanval op Stampersgat 
hebben geleid om zo de gegevens te toetsen. 

19 - 05: In de nacht breekt brand uit bij nachtwaker D. Danen. in de Dulder 
straat. De woning en de schuur branden geheel uit. 

23 - 05: Oprichtingsvergadering van de R. K. Jonge Boerinnebond. 
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25 - 05: Gouden bruiloft van het echtpaar Bruyninckx - Van de Sanden. Dit 
wordt in huiselijke kring gevierd wegens ziekte van de bruidegom. Hij 
overtlijdt korte tijd na dit feest. 

28 - 05: Het Wit-Gele Kruis houdt algemene ledenvergadering in Cafe 
Rademakers. 
De derde prijs in de paasloterij, een zeiljacht ter waarde van f. 
3.500,- is gevallen in Oud Gastel bij landbouwer M. Dam aan de 
Overesseldijk. 

Juni 
2 - 06: Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de "Heerjansruitertjes" 

is er een concours hippique met 1 9  clubs. 
6 - 06: Burgemeester Hofland is herbenoemd bij Koninkiijk Besluit. 

Na gedeeltelijke goedkeuring uitbreidingsplan op 22 december 1 943 
is er nu volledige goedkeuring. 

12 - 06: Eerste jaarvergadering van heemkundekring "St. Laurens" in het 
Patronaat. Frans Akkermans geeft een lezing met als onderwerp: 
Historie rondom de Gastelse kerken. 

16 - 06: De nieuwe Gastelse turnclub "Vlug en Lenig" [V&L] geeft samen met 
turnclub THOR uit Roosendaal een minidemonstratie op het terrein 
van Van Hassel aan Kerkstraat [t..h.v. Weth. Verholenstraat] met 
medewerking van Gastels Harmonie. 

14 - 06: Voor de nieuwe gemeenteraad zijn er slechts 2 kandidatenlijsten. Nr. 
1 van de arbeiderslijst P. Verholen uit Oud Gastel en nummer 2 is 
een gecombineerde lijst van middenstanders en boeren. Lijsttrekker is 
P. Uit de Willigen uit Stampersgat. 
Bij het nicotine-fabriek wordt 8 0  kilo shag gestolen. Ene T. wordt aan- 
gehouden en naar Breda gebracht. 

22  - 06: Op de Stoof in buurt "Klein Rotterdam" [Bremsweqje) wordt een 
compleet huis gestolen. Het oude bouwvallig huisje vroeger bewoond 
door de familie Kamp is tot de grond toe afgebroken. Waarheen het 
vervoerd ia, is onbekend. Bij huiszoeking van de politie vragen de 
bewoners of zij wel vergunning hebben van de burgemeester van 
Klein Rotterdam. 

1 - 07: In de "Rovo": Uitvoering van cabaret "Klaveren 5" uit Roosendaal met 
Jac Mol en Alex Walravens. 

2- - 07: Bekendmaking van burgemeester Hofland betreffende de bestrijding 
van de Coloradokever. 

25 - 07: Er zijn plannen tot vestiging van een textielfabriek in Oud Gastel in de 
gebouwen van de oude openbare school aan de Koelestraat. Er is een 
aanvraag binnen van de firma Gilmar. 



26 - 07: Gemeenteraadsverkiezingen: Lijst I: P. Verholen, H. Luijten, J. 
Vreugde, C. Paantjens, C. Heijnen, J. Konings, A. van Rijsbergen, C. 
Jansen. Lijst 11: P. Uit de Willigen, F. Akkermans, L. Moerings, C. 
van Keep, J. van de Vorst. Als wethouders worden later gekozen: P. 
Verholen en L.Moerings 

Auaustus 
3 - 08: Begin Gastels kermis [duurt tot en met 5 augustus. 
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4 -08 :  D. Brocatus uit Oud Gastel wordt op een concourshypique te 
Roosendaal gehuldigd als kampiaen van het gehele seizoen 1946 van 
de ruiterverenigingen in de regio. 

8 - 08: Een militair vliegtuig maakt een noodlanding op een weiland aan de 
Stoofstraat wegens benzinegebrek. De andere dag wordt het toestel 
getankt en vervolgt het onder grote belangstelling zijn tocht. 

13 - 08: Zilveren professie van Broeder Willibrord, hoofd van de Sint 
Joannesschool. Hij is al 25  jaar werkzaam aan die school. 
Eerste steenlegging van het gemaal van Waterschap "Heerjansland 
Gouden professiefeest van zuster Emelda in het Sint Josephgesticht. 

17 - 08: Aankomst Circus Hollandia in Oud Gastel. 
1 8  - 08: Harmonie "Concordia" geeft een concert te Stampersgat. 
1 9  - 08: Vertrek Circus Hollandia is in Oud Gastel. 
27 - 08: Oprichting van een afdeling van Nederlandse RK. Bond van Bak- 

kersgezellen. In het voorlopig bestuur zitten A. van Hassel, M. de 
Graaf en J. Donkers. 

30 - 08: Koninginnedag. Voor de kinderen is er 's morgens optocht en een film 
in de "Rovo". 's Middags zijn er sportfeesten op het voetbalterrein. 
Deze zijn ook voor volwassenen. 

CeDtember 
1 - 09: Zilveren jubileum van secretaris H. van Mechelen Hij werd aangesteld 

op 1 september 1921. Op eigen secure, weloverwogen wijze heeft ie 
alle moeilijkheden overwonnen in de afgelopen moeilijke tijden. Hij was 
een voorbeeld van zuinig financieel beheer en hielp iedereen op een 
rustige manier. 

13 -09: Bij slager Bus. wordt een groot geldbedrag ontvreemd. J.L. is 
hiervoor aangehouden. 

15 - 09: Een spoedeisende raadsvergadering. Op de agenda staat: Verhuur 
van drie lokalen van de school aan de Koelestraat aan Gilmar en 
aankoop grond NV Mij van Sloopwerken voor bouw van woningwetwo- 
ningen te Stampersgat. 

15 - 09: Premiere van de Tweede Gastelse Revue met als titel "Ut ziet er uit" 
met zang en dans onder leiding van Herman van Poll en Wim 
Roovers. 

29  - 09: Op 74jarige leeftijd overlijdt Dominee Wouter A. Eerdberk. Hij was 
een bekende verschijning in Oud Gastel en actief lid van de HARK. 
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Zangvereniging 'Polymnia', Oud Gastel [l 946) 

Inzameling 
Katholiek Thuisfront 
Oud Gastel, I 1947 
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Oktober 
7 - 10: Extra uitvoering van de Gastelse Revue ten bate van Sanatorium "De 

Klokkenberg". De opbrengst hiervoor is f. 533,- 
1 1 - 10: Bonte Varietetrein 1946 in Rovo-theater. Gerard Anerbach komt met 

z'n bekende varietetrein '46 waarbij o.m. De Salty's [kunstwielrijders], 
de Palmyra Hawaiins, Torino's etc. 

19 - 10: Op Schiphol komt aan pater de Koning. Na 16 jaar missiearbeid in 
Brazilie komt hij voor vakantie naar huis. Pater de Konnig behoort tot  
de orde van de Paters van het Allerheiligste Sacrament te Brak- 
kestein. Hij is reeds 20 jaar in Zuid-Amerika. Nu komt hij voor de 
tweede maal naar huis. 

20- 10: Voor het eerst na de oorlog weer missietentoonstelling bij de 
Eerwaarde Zusters. 's Avonds draait in de Rovo de film "De kleine 
Theresia van Lisieux" ten bate van de missie voor pater Roozen, die 
weer naar China gaat. Er is veel belangstelling ook voor de missielote- 
rij. 

21 - 10: Nadat eerder dit jaar de schuur van de familie Schrauwen te 
Overesseldijk afbrandde, is nu de gehele oogst een prooi van de 
vlammen. 

31 - 10: Herdenkingsbijeenkomst in verband met de tweede verjaardag van de 
bevrijding. Dit op initiatief van Heemkundekring "Sint Laurens". 
Broeder Theophile Nijman spreekt een herdenkingsrede uit en prof. 
Dellepoort spreekt over oorlogsgebeurtenissen in 1944 te Stampers- 
gat. Zang van Gastels Kajotterskoor o.l.v. Br. Canisius. 

November 
1 - 11: Dhr. F. Veraart viert zijn zilveren jubileum als ambtenaar aan het 

secretarie in onze gemeente. 
3/41 1 : Bevrijdingsfeest met dansen en een uitvoering van 'Klaveren Vijf met 

Walravens en Mol. 
21 - 11 : DVO brengt "Zwarte Willem" op de planken ten bate van het Blinden- 

instituut te  Grave. 
23/24 

- I l :  "De Konijnenvriend" organiseert in de zaal van F. Kempenaars aan 
de Meir een grote tentoonstelling. 

December 
1 - 12: De Sint Joannesschoo1 bestaat 25 jaar. Vanwege de advent wordt dit 

niet gevierd. 
6 - 12: De Gastelse biljardbond heeft een nieuw bestuur. In die bond zitten de 

biljardverenigingen: De vrolijke Fotsers, Steeds Beter, KOT, Het 
groene Laken en Eerste Gastelse Biljard Club. 
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31 - 12: De snoepbazar [L. van Hooydonk] heeft weer een nieuwjaarswens: 
1946 loopt ten eind, 1947 nadert met spoed. 
Hopelijk raken we de bonnen kwijt. 
Dan kopen we lekkers veel en goed. 
Dit zijn ook de zoetste dromen van Nar. 
En wenst de tevreden klantenschaar, 
van de fijne Gastelse snoepbazar: 
Een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar. 

Onderzoek: W. van den Broek. 
Bewerking: P. Peeters 

Bronnen: Brabants Nieuwsblad jaargang 1 946. 
Sint Laurentiusklok l e jaargang 1946-1 947. 

VERF I !?E&:? 
WIJ verkopen zonder vergunning 

P r i m a  Lakverf 
in de kleuren 

Donker-Groen. Licht-Groen. Donker-Bruin. Geel en Rood. 

Huismoeders ,  d o n k e r - b m i n  v o o r  uw vloeren .  
Landbouwers ,  d o n k e r - g r o e n  en  rood v o o r  uw k a r r e n  e n  wagens. 

f 3.- oer k h  Burreo mede brengen. 

KOMT ALLEN Z E N  
naar de eerste opvoeringen van .de nieuwe 

' Toonedveteeniging R. K. D. V. O. , 

op' ZONDAG 5 en MAANDAG 6 MEI. 

Opgevoerd wordt ; 

ZWARTE. WILLEM; . 
. Dcama In 4 bedrilven- en . 

-AMOR W DE ROOIE KATER, 
Klucht in I bedrijf. .. 

~ o o c z l e i ' ~  UJdlg van piaarikaarten w& 
. hel bdooft storm te loopcn. 

Op lederr.lip ligt de.viaagi 
.WAT ZULLEN Z E  PRECTEEREN 7 '  

Nog Is bet niet telaat voor 
aardige e n  p r n e t l s e h e  

St. N i c o l a a s  
C A D E . A U X  

o.a. Jongens  e n  Mels jeshoeken,  
vol spanning en avontuur. 

GEZELSCHAPSPELEN 
degel i jke  KINDERMEUBELTJES 

of THEEMUTSEN . 
zeer goede kwaliteit f 19.95. 

BABY-WASCOMMODE 

Wij svwodrdrn U op 5 en 6 Mei in hct steil. an keudg gelakt f 85.95. 

ROVO THEATER. VOETZAK 
voor de koude dagen f 42.95. 

Piet Akkermans 
Wacht niet tot d e  

laatste dag! 
met uw inkaopenvoor Si.Nicolaar 
te doei. Wij zouden u misschien 
moeien teleurstellen: 

Nu hebben w4 nog een gioote oartcering 

Luxe- en nutfige 
CADEAUX 

B. Resbof-Dliigcnotits 
B A  Z A  R. - Teleloon 258. 

Op I1 Noveniber a.r. hopen onze S 
geliefde Ouders 

IAC. JANSEN 
sn 

den dag ie lierdinken waarop ZIJ voor 
50 Jaar In liet Huwelijk traden. 

t 
8 Dat God hen nag lang mogc rprren. 
I. de wem van hunne dankbace 

f 
Kinderen. Behuwd-. Klein- en Acliter- 
klcinkindrrrn. 

8 
Gclegmheld tol Ieliclieeren van half 

twee tot half dila. 
Oiid.Gnrtcl. Diilderitr.i.it B 14% 

'n Kerststem&ing 
kunt U bereiken d w r  met 

KERSTTULPIES 
WITTE HYACINTEN 

KERSTSTUKJES 
ROODE EN WITTE CYCLAMEN 
BESHULST EN KERSTBOOMEN 

uw huiskamct te versieren. 

e. J C o a u o c ~  t Ci3loemcnlusf. 

@;el Wtkcrinnns 

KERSTKRANSEN. 
SPECULAAS q&&% enz. enz. 

P. V. d. Lint, - BalclW. ' ) A ~ ~ I ~ , , .  - , 
Het vertrouwde en goedkoopste adm.  'geopend van 8-12 v.m. 

Inlevering tot Zondag 21 Dec. iaterdag 10 Augiistus . 
den gehelen dag geopend. 

X Do kapper* van Oud-Gartel 
-- -P. DE WOLF. 

IOH. ENGELEN. 

1898 - OUD.FAS7ELi I1 MEI - 1818. 
Op 11 Mei a.i. hopin mm gelic!ds Ouden - en Gr~louders 

' CORNELUS HESHOP 
en 

JOHANNA HESHOP-DAMBN 
den dag te herdmkrn. rinirp ril  voor 60 
jaar in hei huwelijk iridrn. Lh H, Mu u11 
drntbsuheld u 1  'm O uw .in G d  worden 
omediagen i de kerk rui den H. huren 
8iw te oud.crsi+l. 

Gelwenheld l o l  raliclle~rin v u i  1.30 1.1 
2.30 "Ui. 

Hmne dankbare kinderin en Wdnkhdiron. 
Noordwijker- P. B. Herhol. 

hcul. Cs. M. Herhoi.Eakr. 
10. Corry en Keen. 

Oud-Giilel. Ja. C. Hiahd; 
h. P. Bu.Ktrhol. , 
P. C. Bui. 

. . -. - - - - . - - . - -- . - . 
- We kunnen nog enkele 

nette inpaksters , 
. en jongens 

gebruiken. 
BAKKERiJ 

Gebrc. van Swundel. 

BEKENDMAKING. ' 

Onderstamde wink;ls riJn GESLOTEN op 

' Woengdag 7 August"s. 
Donderdag 8 Augustus 
VdJdsg 9 .Augustu.i. 

. . A. MERRIENBOER. 
B. HESHOF-Dingenoutr. 
P. AKKERMANS. Markt 

VACANTIE KAPPERS 
Oud-Gastel. 

Maindag 5'Augurtur. 
geopend van 8-12 v.m. 

D i d a g  6 Augustus gealoten. 
Woensdag 7 Auguiius. 

geopcnd van 8-12 v.m. 
Dondecdna 8 Aunustus aeiiloten. 

Markt Tel. 277 

Drtc werk hcbbrn wil &-  wee^ Vleesch- 
. 4 3  waren o.a. -.. 

HAMWORST, SNIJWORST 

GELDERSE WORST, ROOKVLEES. 
Z o n d e r  b o n :  

LEVERWORST, LEVERKAAS, 
LEVERPASTEI en ZULT. 

Ook hebben w8 : KIPPENSOEP. KONIN- 
GINNESOEP. FLESJES BOUILLON en 

SOEPBLOKKEN. 
Bclecld aanbevelend 

J. P, van der LINT 
: Een degelijke PIJP . - .  

: laatste Jaren nooit mrt. 
Gelukkig heeft hiJ dil 
]aar beter gedacht aan 
onze rokcrr. Ga maar 
rrnr zien bij: 

c h .  MANJE 
Haofdrtrsat 380. 

Hundcl In Sigaren rn 

C. VAN BAVEL. 

KERMIS en ZOMER. 
HUID-CREME. - PARFUM. ' 

TOLJRIflEN VERBANDDOOS. 
ZONNEBRAND OLIE en CREME. 

BRILLANTINE. - SHAMPOO. 
en vele ondere attikalan. 

~ r o ~ i s t e r i j  AKKERMANS, Mar.kt; 
(Gesloten op 7, 8 en 9 Aug.) 

KERMIS1 
VOOR 

Spee lgoede ren ,  
DAAR , 

B. 'iies39of=Di1iosiiouts 
D A Z A  R. , .- TeIrloon 251. 1 7. 8 en 9 Augusius arslaien. 

Berichten uit de Sint Laurentiusklok 
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E KRONIEK VANAF 1 JANUARI 1994 

Januari 
Tijdens de jaarwisseling is LOOS weer in de lucht voor een marathon van 30 
uur. Ditmaal voor de vijfde keer. Tijdens deze marathonuitzending krijgen de 
medewerkers van Loos Radio 694 telefoontjes te verwerken. 
1 - 01 : Snertloop georganiseerd door S.C. Gastel. In het snertweer wint A. 

van Overveld de 11 km. en P. van de Boom de 5,5 km. 
P. Wagenmakers wint de Nieuwenbergloop. 

2 - 01 : Plechtige herdenking van het 75 jarig jubileum van Weindieren- 
vereniging "De Konijnenvriend" Speciale aandacht is er voor J. Rockx, 
A. Aarden en G. Lazaroms, de oudste leden van de club. 

4 - 01 : Dhr P. Melsen ontvangt een onderscheiding. 
6 - 01: Eerste voorronde van de derde editie van de WWWELIK [Looskwis]. 

Deze ronde wordt gewonnen door V.V. de "Schutters". 
9 - 01 : Gehandicaptencarnavalsbal in zaal Vogelaars. 
13 - 01 : W. van As neemt afscheid van volksdansgroep "Tchaveska". Ze was 

14 jaar lerares van deze club en medeoprichtster. 
Tevens uitreiking van het eerste karnavalsplaatje aan A. de Mooy, 
grootste boer van de vastenavedzotten. 

14 - 01 : P. van As ontvangt een koninklijke onderscheiding in zilver. 
1 5  - 01 : De Nieuwe Comedie voert de comedie 'De Voordeur stond open' op. 

In totaal komen er vier uitvoeringen van dit toneelstuk. 
16 - 01: Voor de achtste keer is er in zaal Vogelaars een toeterotatie, 

georganiseerd door dweilband "Wor dut Verschil". 
22 - 01 : C. Kepers, voorzitter van korfbalvereniging Juliana legt de eerste 

steen voor het nieuwe clubgebouw in sportpark Blankershove. 
25  - 01: Feestavond ter gelegenheid van het koperen jubileum van heemkun- 

dekring Het Land van Gastel met een lezing door arts van der Laere 
over "Trouwen en Houwen' en een optreden van volksliedjesgroep 
"Smidje Verholen". 
We maken kennis met een nieuw fenomeen wat betreft afvalverwer 
king. We worden verblijd met een duobak, waarin we ons huisvuil 
kwijt kunnen. Het huisvuil werd tot 1 januari 1952 afgevoerd naar de 
polder Kaas en Brood, door Hector met paard en wagen. Daarna 
haalden de gemeentemannen het vuil dat nu in zinken vuilnisemmers 
aangeleverd moest worden met de DAF vrachtwagen. Later in 1972 
werden de plastic zakken verplicht en nu dus de duobakken. 

29 - 01: 7 karnavalswijken organiseren een gezamenlijk karnavalsbal in zaal 
Van de Kasteele. 

29  - 01 : Evenementenavond in het Veerhuis; Sportvrouw van 1993 de 
amateurwielrenster Edith Klep. Sportman Rinus Aanraad als beste 
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luchtbuksschutter van ons land. Anouk van den Bergh [Twirlingster] 
ontvangt de culturele prijs. Sportploeg is het Gavok mini-zestal en de 
culturele vereniging is Werkgroep Sport "Het Veerke". F. Vogelaars 
ontvangt de prijs voor de meest sociale persoon in onze gemeente. 

Februari 
5 - 02: De 156 tonpraatavond in Het Veerhuis met weer als winnaar D'n 

Teun uit Ossendrecht. Op deze avond viert de organiserende vereni- 
ging de Vogelmuzikanten dat ze 20 jaar bestaat. 

7 - 02: Op 49-jarige leeftijd overlijdt Toon de Mooy. Hij was in de beginjaren 
van de Karnavalsviering in het Vastelavedzottenlaand actief als 
Massisee en de laatste jaren weer terug in die vereniging als grootste 
boer en stuwende kracht totdat hij door een slopende ziekte geveld 
werd. 

8 - 02: Dweilband Wor dut Verschil viert het I l-jarig jubileum. 
1 1 - 02: Sleuteloverdracht aan prins Joep van het Vastelavedzottelaand en 

prins Jos van de Meekrapstekers in Het Veerhuis. 
12 - 02: Karnavalsoptocht in het Vastelavedzottelaand. 

Afscheid van C. van Kalmthout als voorzitter van de Gastelse 
Ondernemers Vereniging. Hij had deze functie 10 jaar uitgeoefend. 

17  - 02: Voorlichtingsavond over Plan Stoof in zaal Vogelaars. 
26  - 02: Werkgroep Oud Gaste1 Stampersgat houdt een tournee door de 

gemeente voor de raadsverkiezingen. 's Avonds is er in Het Veerhuis 
een politiek cafe, georganiseerd door LOOS.. Daarbij een ludieke kwis 
en interviews met oud- en toekomstige raadsleden. 

28  - 02: Notaris C. Willemse beeindigt zijn praktijk in Gastel en wordt opge- 
volgd door Mr. C. Simons. 

Maart 
2 - 03: Gemeenteraadsverkiezingen. Werkgroep Oud Gastel krijgt de grootste 

fractie met 5 leden met als nieuwkomers G. Rabelink en M. Peeters. 
CDA 4 zetels, W D  2 zetels met als nieuwkomer C. van Beek en de 
PVDA ook 2 zetels. 

14 - 03: Finale Zaalvoetbal om de West Brabantse beker in het Veerhuis. Het 
gaat bij de heren om een wedstrijd tussen de Gastelse ploegen Tanja 
Tapperijke [Coach Antoine van Aalst) en Regio Taxi van der Heyden 
[coach Frank van der Heyden]. De uitslag wordt 3-1. 
De damesfinale is tussen Internos en DSE. Uitslag: 7-2. 

17 - 03: J. Dictus wint de tweede prijs bij een landelijke kapsterswedstrijd om 
de Gouden Tulp. 
Op 44 jarige leeftijd overlijdt C. van Schilt. Hij was actief in de 
wielersport. Hij was lid van wielercomite 'Gastel Vooruit' en zijn firma 
was jarenlang [mede)sponsor van een amateur en profwielerploeg. 
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In deze periode zijn er besprekingen van de partijen van de nieuwe 
gemeenteraad om te komen tot collegevorming en het opstellen van 
een plan voor de komende raadsperiode. 

24 - 03: Eerste halve finale van de LOOSkwis. Winnaar is het team van V.V. 
de Schutters. 

26 - 03: De 8 voor U. Een promotie-avond georganiseerd door 12 Gastelse 
middenstandsbedrijven. 

30 - 03: Einde van de coalitiebesprekingen. Het CDA en WOS zullen samen 
een college gaan vormen en de W D  steunt het programma. 

31 - 03: De gemeenteraad legt de status van plan Stoof vast. 

w 
9 - M: Vlaamse kermis ter gelegenheid van de wielerronde. 
10 - 04: John Leys wint de amateurronde van Gastel. De route is hier en daar 

beveiligd met worstvormige strozakken. 
J. Rockx wordt gehuldigd. Hij neemt afscheid als bestuurslid van de 
onderlinge Paardenverzekering "Eigen Hulp". Deze vereniging bestaat 
75 jaar. 

12 - 04: Beediging van de nieuwe gemeenteraad en wethoudersverkiezingen. 
Verkozen worden: F. van Merrienboer en A. van Nes. 

14 - 04: Tweede halve finale van de LOOSkwis. De wordt door het 
team van heemkundekring Het Land van Gastel. 
Eddy Schurer rijdt zich in de gele trui in de ronde van Arragon. 

15 - 04: Er wordt een begin gemaakt met de renovatie van het Wilhelmina- 
park. 

29 - 04: Mevr. Laros ontvangt de eremedaille van Oranje Nassau voor haar 
verdiensten als bestuurslid in de KVB. F. van Merrienboer wordt 
ridder van Oranje Nassau. Hij maakt 's avonds een rondrit te paard 
door de Gastelse straten. 

30 - M: Koninginnedag, met o.a. een optocht met versierde fietsen en de 
Oranjeloop. Ook is er de Vlietloop, die gewonnen werd door P. 
Wagenma kers. 
Op sportpark Blankershove wordt de nieuwe kantine van korfbalvereni- 
ging Juliana op feestelijke wijze geopend en de velden worden op een 
originele manier in gebruik genomen 

w 
1 - 05 :  Terwijl een groep van Heemkundekring Het Land van Gastel op 

excursie gaat naar Enkhuizen wordt aan de Veerkensweg het nieuwe 
BBA-busstation in gebruik genomen. 

2 - 05: In het voormalig politiebureau, dat een complete verbouwing heeft 
ondergaan begint dhr. van Zuylichem met andere therapeuten een 
groepspraktijk voor Physotherapie. 
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7 - 05: Finale van de LOOSkwis Winnaar is het team van heemkundekring Het 
Land van Gastel met A. Haasnoot en P. Peeters. Achtereenvolgens 
eindigen de teams van basisschool De Linde, Werkgroep Sport Het 
Veerke, Stichting Ontmoetingscentrum Het Veerhuis en tennisvereni- 
ging Het Keperke. 

9 - 05: Het viaduct onder de Meirstraat wordt voor twee maanden afgeslo- 
ten wegens herstelwerkzaamheden. 

12 - 05: Hemelvaartsdag met de traditionele dauwtraptocht naar de Kapel- 
berg. Ditmaal krijgt het gezelschap te maken met een loslopende koe. 

15 - 05: Het eerste elftal van S.C. Gastel wordt kampioen van de derde klasse 
KNVB en promoveert naar de tweede Wasse. 

16 - 05: Begin van een enquete betreffende de gemeentelijke herindeling. 
20 - 05: Aan de Vijverstraat wordt een zitbank in gebruik genomen. Het bankje 

is genoemd naar N. van Uitert, die zich als raadslid ijverde voor een 
brug ter plekke. Zijn echtgenote was bij de plechtigheid uitgenodigd. 

26 - 05: De gemeenteraad krijgt het resultaat van de enquete aangereikt. Van 
de 3000 uitgegeven formulieren zijn er 25W3 terugontvangen. De 
overgrote meerderheid kiest voor samenvoeging met Fijnaart. 

30 - 05: Begin van de 24ste avondwandelvierdaagse georganiseerd door 
werkgroep Sport Het Veerke. De sluitingsavond op 2 juni valt letterlijk 
in het water, zodat de routes dan ingekort moeten worden. 

Juni 
1 - 06: In het pand Kerkstraat 2 wordt geopend bistro De Herberg. 

Voorlichtingsavond voor de wijkbewoners van plan Karolien i.v.m. de 
plannen om deze wijk te renoveren. 

8 - 06: De Stoofstraat is op deze woensdagmiddag het domein voor de 
spelende jeugd. Dit in het kader van de nationale straatspeeldag. 

9 - 06: Bij graafwerkzaamheden in plan Hoogmaai-Blankershove wordt in de 
ochtend een gasleiding stuk getrokken. Er ontsnapt een gevaarlijke 
gaswolk. De bewoners van enkele straten in de omgeving worden 
geevacueerd. Het Veerhuis zorgt voor de eerste opvang. De gehele 
gemeente is verder op de dag verstoken van gas. Het opdienen van 
een warme maaltijd vraagt enige improvisatie, waarbij de frietboer in 
Stampersgat overgaat tot het bakken op butagas. Pas in de loop van 
de nacht, na herstel van het lek, ontvangen de inwoners weer gas. 
Europese verkiezingen: De opkomst in onze gemeente is met 25.4 
procent de laagste in de regio. Een oorzaak is misschien ook de 
consternatie rondom het gaslek. 

1 1  - 06: Loos houdt een enquete onder de bevolking over de programmering. 
13 - 06: Naantje Rijsdijk-Tak, de uitbaatster van Cafe 'Rust Wat' houdt een 

feestelijke ontvangst ter gelegenheid van het zilveren kasteleinsjubi- 
leum. 
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1 8  - 06: De Marterei wordt geopend. Deze staat in het teken van de U.S.A. 
Aanleiding is het W.K. Voetbal, dat in Amerika zal plaatsvinden. In het 
muse"m is er een 'tentoo&telling met als onderwerp Trouwen en 
Houwen. 

19 - 06: Bondsconcours van fanfares uit Brabant in het Veerhuis. 
24 - 06: Nachtmarathon in zwembad Blankershove. 
27 - 29: Tridaagse met zwemmen, lopen en fietsen. 
29  - 06: Jeugdtriathlon georganiseerd door Werkgroep Sport Het Veerke. 
30 - 06: J. van den Berg beeindigt zijn Familux zaak op Markt 5. Deze zaak 

werd in het begin van de jaren 50 door vader Van den Berg geopend. 
Hij had een klompenmakerij en moeder van de Berg begon een bazar. 
Zoon Jan nam het bedrijf over. In deze periode werd de zaak diverse 
keren uitgebreid en verbouwd. [Zie ook jaarboek 1991; Het artikel 
over panden aan de Mark). 

+luli 
2 - 07: West Brabantse Triatlon, gewonnen door Ron Vermaat. Trio-Triatlon, 

waaraan deelgenomen wordt door 64 [gelegenheids] trio's. 
9 - 07: Opening van de verbouwde en uitgebreide Brandweerkazerne aan de 

Schoolstraat. 
10 - 07: Autocross, georganiseerd door C. Akkermans van Cafe de Stoof. 
14 - 07: In het voormalig "Place de Meir" opent A. van Aalst "Toine's Pub", een 

jongerencafe annex snookercentrum. Daarmee komt een einde aan 
jarenlange leegstand van dit pand, dat eertijds een regionaal uitgaan- 
scentrum herbergde. Daarvoor was het bedrijf in eigendom van W. 
van de Kasteele. Toen was het een bekend feestadres. en daarvoor 
zwaaide Naantje van Leest er de scepter. 

19 - 07: Brand in de suikerloods van suikerfabriek "Dinteloord". 
27 - 07: J. de Bruyn ontdekt in zijn weiland aan de Vierschaarstraat een 

geheimzinnig gat met een metalen voorwerp erin. C. Arps van het 
Nationaal Natuurhistorisch Museum te Leiden komt de zaak onder 
zoeken, maar kan geen afdoend antwoord geven op de vraag, waar 
het voorwerp vandaan zou kunnen komen en zo blijft J. de Bruyn met 
een raadsel zitten. 

30 - 07: J. Hagenaars organiseert al 25 jaar vakantiewerk voor gehandicapten 
en ontvangt hiervoor de zilveren medaille van Oranje Nassau. Hij is 
ook verder actief in de vereniging Herwonnen Levenskracht. 

31 - 07: Edith Kiep wordt 4e bij de wereldkampioenschappen junioren 
wielrennen voor dames in Ecuador. Later rijdt ze ook mee bij de 
dames amateurs op Sicilie. 

Auaustus 
6,7,8: Gastelse kermis op de Markt. 
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10 - 08: Op Markt 5 wordt geopend boekhandel Akkermans. Ter gelegenheid 
van deze opening geeft deze boekhandel i.s.m. Heemkundekring Het 
land van Gastel en Vlugschrift het boekje 'Naostebij'. Een bloemlezing 
van Gastels dialectwoorden, spreuken en bijnamen. 

8,9,10: Kindervakantiewerk. 
12 -08 :  Op Zwembad Blankershove wordt de 60.OI30ste bezoeker in dit 

seizoen ontvangen. Dat is een record, mede mogelijk gemaakt door 
de fraaie zomer, waarvan in ons land te genieten valt. 

14 - 08: Edith Klep wint een internationale klimkoers in Zuid Limburg. 
Op 97-jarige leeftijd overlijdt A. van de Muuren de op een na oudste 
inwoner van onze gemeente. [Zie voor een levensbeschrijving jaarboek 
19931 

24 - 08: Op de basisscholen in onze gemeente wordt officieel overhandigd een 
lesboekje over de Tweede wereldoorlog ter gelegenheid van 50 jaar 
bevrijding in oktober/november aanstaande. 

27 - 08: Kleindierenvereniging De Konijnenvriend houdt een tentoonstelling 
t.g.v. het 75-jarig bestaan van deze club. 

Seotember 
1 - 09: Enkele Britse Oudstrijders brengen een bezoek aan onze gemeente, 

waarbij een onverwacht weerzien plaatsvindt. [Zie jaarboek 1994). 
2 - 09: Regiotaxibedrijf Van der Heyden start met BBA het project 'Deeltaxi'. 
3 - 09: De Gastelse brandweer neemt deel aan de Nederlandse Kampioen- 

schappen in Den Dungen en haalt de tweede prijs bij de lagedrukwed- 
strijden. 
Opening van Dagopvangcentrum 'Dikkertje Dap' in de voormalige 
Juliana-kantine. 

10 - 09: Peuterzaal het Hummeltje opent in het Parochiecentrum aan de 
Kerkstraat. 

13 -09: G.S. kiest voor samenvoeging van de gemeenten Oud en Nieuw 
Gastel, Hoeven en Oudenbosch. 

15 - 09: Langs de Mark en Dintel worden 5 visstoepen geopend. 
17  - 09: Heemkundekring Het Land van Gastel gaat op excursie naar Kortrijk 

en omgeving en de Konijnenvriend houdt receptie m.b.t. het 75-jarig 
bestaan van deze vereniging. 

Dktober 
8 - 10: Biljardvereniging Steeds Beter houdt receptie V.W. het gouden ju- 

bileum. 
1 5 - 10: Majorettengroep de Dreamgirls bestaan 10 jaar. 
1 2  - 23: Ruitertwaalfdaagse in manege Reigershof. 
28 - 10: Vogelvereniging Avis Amicitia viert het 40-jarig bestaan. 

Begin van de festiviteiten rondom de viering van Gaste1 en Stampers- 
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gat 50 jaar bevrijd. 
In tegenwoordigheid van diverse Britse veteranen en hun familieleden 
wordt er een krans gelegd bij het monument aan de Beemd. Er is ook 
een Eucharistieviering in de Laurentiuskerk en in het museum wordt 
een tentoonstelling geopend over de Bezetting en de bevrijding. 
In het Veerhuis is er een feestelijke avond met uitvoeringen van 
verschillende verenigingen uit onze gemeente. 

29  - 10: Bevrijdingsoptocht door Gastelse en Stampersgatse straten. Helaas 
is de regen een spelbreker. Boven de optocht worden theezakjes 
gedropped. 
De tentoonstelling blijft nog tot 2 november in het museum en wordt 
dan ingericht in Stampersgat. Na afloop blijkt dat er zo'n 1.000 
bezoekers geweest zijn. 

31 - 10: Zowel in de Rijpersweg als bij Intramast beginnen werkzaamheden, 
De Rijpersweg wordt opnieuw ingericht en bij Intramast wordt een 
begin gemaakt met de aansluiting op de S-8. 
De spreekuren van de politie in Oud Gastel en Hoeven worden 
geschrapt. 

I\lovember 
3 - 11 : Aan de Dorpsstraat opent Kadoshop Malin. 
4 - 11: Transportbedrijf Intramast wordt overgenomen door J. de Rooy uit 

Son. 
8 - 11 : Schrijver J. Didden houdt een lezing over de bevrijding van Brabant in 

de bibliotheek. 
10 - 11 : Johan Verschuren, weerman van Omroep Brabant vertelt voor de 

leden van Heemkundekring Het Land van Gastel over het weer. 
11 - 11 : Gastel wordt geplaagd door een inbraakgolf, o.a. bij fa. Heshof, Bus, 

van de Kar, de therapeut en de peuterspeelzaal. 
1 2  - 1 1 : Het karnavalsseizoen wordt ingezet met een kindermiddag in Zaal 

Vogelaars. 
13 - 11 : In Zaal Vogelaars is er een songfestival om een keuze te maken uit de 

karnavalsliedjes. De inzending van Nedrobaba/Plan West wordt 
bekroond. 

18 - 1 l : Regionale kwis georganiseerd door Heemkundekring uit Zundert. Het 
Land van Gastel wordt tweede achter Wouw. 

19 - 1 1 : Drie verenigingen houden een feestavond: Tchaveska viert het 15- 
jarig bestaan, De Konijnenvriend sluit met een grote tentoonstelling 
hun 75-jarig jubileum af en de Bouw- en Houtbond NKV vieren ook 
een jubileum. 

23 - 11: A. Wagenmakers en C. Hellemons vieren het feit dat ze 50 jaar 
getrouwd zijn. 
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December 
2 - 12: Pastor B. Krijbolder neemt ontslag en met hem treedt het kerkbe- 

stuur af. 
1 1 - 12: Het kerkkoor van de Sint Laurentiuskerk viert het feit dat ze 125 jaar 

bestaat. N. Roebroeks ontvangt de gouden Gregoriusspeld vanwege 
50 jaar lidmaatschap van het St. Laurentiuskoor. 

13 - 12: M. Akkermans-Zandvliet treedt terug als voorzitster van Stichting Het 
Veerhuis. 

14 - 1 2: Gastels Ouderentoneel speelt 'Meerderjarig en Volwassen'. 
17 - 12: In het museum wordt geopend een tentoonstelling met als onderwerp 

'De Stedenband Oud Gastel - Szamotly'. 
1 8  - 12: Gastels kerstsfeerke met Kerstmarkt, Kerstloop, Kerstconcert en de 

Pekkercross; Van Damme wint deze cross. 
23 - 12: Aanbieding van het elfde jaarboek van Heemkundekring Het land van 

Gastel. 
30- 12: Eddy Schurer zet noodgedwongen een punt achter zijn wieler 

profcarriere. 
De Gastelse bieb leent het 100.000 ste boek uit in 1994. 

31 - 12: Loos begint weer een marathon op de radio van 30 uur. 

!l.sEE 
Januari 
2 - 01 : Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. 
4 - 01 : Voorlichtingsavond georganiseerd door COA [Centraal Orgaan Opvang 

Asielzoekers] en het gemeentebestuur over de komst van 68 
asielzoekers in Hotel Gastelstede op 9 januari. 

4 - 01: Vorming van een Werkgroep n.a.v. de komst van de asielzoekers 
bestaande uit een buurtcomite o.1.v P. Boots en de directie van Hotel 
Gastelstede. 
Voorstel voor nieuwe naam van de gemeentecombinatie: Markland. 

9 - 01 : Eerste [Bosnische] asielzoekers komen in Gastel aan. 
Voorstel in de raadscommissie om horeca een aantal dagen in het 
jaar langer open te laten. 

14 - 01 : Toneelclub de Nieuwe Comedie voert op het toneelstuk "Bokke- 
sprongen" daarna volgen er nog drie uitvoeringen in het Veerhuis. 

22 - 01 : Toeterotatie in Zaal Vogelaars. 
28 - 01 : Evenementenavond in Het Veerhuis. Sportvrouw: F. Lambregts, 

Sportploeg: De Schutters, Sportmeisje; Isabel de Vugt, sportploeg 
voor de jeugd: GTeam Gavok. Culturele prijs; Werkgroep Sport Het 
Veerke. Cultureel jeugd: Ramona van den Beemd. 

29 - 01 : Pastor B. Krijbolder neemt afscheid van de parochie. 
31 - 01 : De heemkundekringen van Oud Gastel, Stampersgat, Hoeven en 

Oudenbosch geven advies om de toekomstige gemeentecombinatie de 
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naam Halderberge te geven. 

Februari 
6 - 02: Voorstel Gemeenteraad voor de naam Halderberge. 
7 -02:  Bij graafwerkzaamheden in het Wilhelminapark wordt een put 

opgegraven. Deze dateert waarschijnlijk uit ca 1870. In die tijd werd 
de woning aan Dorpsstraat 9 gebouwd en de put lag toen in de 
bijbehorende tuin. 

10 - 02: Op 64jarige leeftijd overlijdt broeder Cornelius Deckers. Hij was 
voorzitter van de Heemkundekring en vervulde in diverse andere 
verenigingen in het Gastelse ook bestuursfucties uit, zoals bij toneel- 
vereniging De Nieuwe Comedie, Stichting Steunpunt, Stedenband 
Szamotuly-Oud Gastel, Evenementencommissie, Jeugdafdeling S.C. 
Gastel, Scoutinggroep Andriessen, Werkgroep Ossekopke enz. [Zie 
voor een uitgebreide levensbeschrijving jaarboek 1993). 
Op 86-jarige leeftijd overlijdt te Roosendaal Geert van Sprundel. In zijn 
Gastelse jaren was hij samen met zijn broer Cees medeoprichter van 
voetbalclub Wilhelmina, het Gastels toneelensemble, het Gastelse 
Revue Ensemble en was actief in de karnavalsviering in de jaren 40 
en 50. 

11 - 02: In zaal Van de Kasteele is er een 5 wijkenbal met medewerking van La 
Mouche en de Gastelse zanger Rien Lazaroms. 

15 - 02: Onder overweldige belangstelling wordt begraven Broeder Cornelius 
Deckers. 

18  - 02: Tonpraatavond in Het Veerhuis, gewonnen door Klaoske uit Etten. 
21 -02 :  De Brabantse Onafhankelijke Federatie [BOF] houdt een verkie- 

zingsbijeenkomst in Zaal Vogelaars. Dit ter ondersteuning van de 
plaatselijke kandidaat [F. van Merrienboer]. 

23 - 02: Edith Kiep wordt derde bij de verkiezing Sportvrouw van het Jaar van 
Midden- en West-Brabant. 

24  - 02: Op de scholen wordt karnaval gevierd. De Sint Joannesschool komt 
met een [sponsor)optocht,waarvan een gedeelte van de opbrengst 
bestemd is voor de slachtoffers van de watersnood in Limburg, 
Brabant en Gelderland, die eind januari veel schade veroorzaakte. Het 
gemeentebestuur voegt aan die opbrengst f. 1 .WO,- toe. 
Ontvangst in Stampersgat van de karnavalsprinsen in onze gemeente. 
Voor Stampersgat [Meekrapstekersdurp] is dat Prins Jan 1 [Johan 
van Merrienboer]. Zijn vader was van 1970 tot 1984 prins Arijaan 2 
van het Vastelavedzottelaand. 

25 - 28: Karnavalsviering in het Vastelavedzottelaand. 

Maart 
1 - 03: Perry Broos wordt voorleeskampioen van onze gemeente. 
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3 - 03: De Sint Laurentiusparochie krijgt een nieuw bestuur. Dit wordt 
geinstalleerd op 13 februari. 

9 - 03: Jaarvergadering van heemkundekring Het Land van Gastel met een 
lezing van Johan van Doorn over de bevrijding van onze gemeente in 
1 944. 

24 - 03: De Parkstraat, voorzien van nieuwe parkeerplaatsen wordt heropend. 
27 - 03: J. Jongenelen wordt gehuldigd vanwege zijn koperen jubileum als 

gemeenteraadslid. 
31 - 03: Het echtpaar Jac. Broos-Schijvenaars viert haar gouden bruiloft. 

Anril 
2 -04: In zaal Van de Kasteele wordt "De Acht voor U" gehouden. Een 

promotie-avond van Gastelse en Stampersgatse middenstanders. Er 
volgt nog een avond. 

4 - 04: Op de gemeentewerf aan de Oudendijk wordt een nieuw depot voor 
klein chemisch afval [kcal in gebruik genomen. 

13 - 04: Tijdens de jaarvergadering van KVB worden de dames L. Hopstaken, 
R. van de Weegen en J. Jansen gehuldigd vanwege hun 4CLjarig 
lidmaatschap van deze vereniging. 

20 - 03: Op feestelijke wijze wordt de ontsluitingsweg van industriepark 
Klaverweide naar de S8 in gebruik genomen. 

21 - 23: Vlaamse kermis ter gelegenheid van de Gastelse wielerronde. Vital 
Timmermans wint de amateurkoers. Danieele Overgaag wint de 
dameskoers. 

25 - 03: Op 98-jarige leeftijd overlijdt de oudste inwoner van Gastel Geert 
Corsmit. De oudste inwoner is nu Dingeman van Wortel. [zie jaarboek 
1 994). 

26 -M: De leerlingen van de Sint Bernardusschool houden een sponsorloop 
voor de Wonsodikromoschool in Suriname. 

29 -04: Zowel in Gastel en Stampersgat wordt uitgebreid Koninginnedag 
gevierd. Van Damme wint de Vlietloop. 

mi 
2 - 05: Het echtpaar Simon PuttigerBosmans viert haar gouden bruiloft. 
4 - 05: Stille tocht naar het oorlogsmonument ter gelegenheid van dodenher- 

denking. 
5 - 05: Ontsteken van het bevrijdingsvuur uit Normandie ter gelegenheid van 

viering 50 jaar bevrijding van Nederland. Dit in aanwezigheid van 
Britse gasten, die hetzij zelf of via familieleden betrokken waren bij 
onze bevrijding. 
Opening van een tentoonstelling in het museum over oorlog, bezetting 
en bevrijding 5 0  jaar geleden. In het museum wmdt het "Liberation 
Display" in gebruik genomen. 's Avonds is er voor de jeugd een 
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Karaoke wedstrijd in Toine's Pub. 
9 - 05: Het echtpaar Jan Rockx-Van den Weygaart viert haar gouden bruiloft. 
10 - 05: Na vijftien jaar heeft de Gastelse bridgeclub een naam: Sans Proble- 

me. 
13 - 05: De Heemkundekring gaat op excursie naar de Biesbosch. 

's Avonds is er de 4e Loos-bis, die nu op een avond wordt afge- 
werkt: Het Team van Gavok wint, voor het team van basisschool De 
Linde en het team van Heemkundekring Het Land van Gastel. 

1 5  - 05: Aan de Vierschaarstraat breekt brand uit na een explosie in een 
bungalow. Daarbij komt de bewoner J.W. om het leven. 

16 - 05: Burgemeester P. Rossou en L. Haan van Staatsbosbeheer steken de 
eerste spade in natuurgebied Het Gastels Laag nabij Oudenbosch. Dit 
is een aanzet om te komen tot herstel van het oude landschap 
aldaar. 

21 -05 :  Derde KPJ-zeskamp in Gastel met 17 teams, gewonnen door KPJ 
Oud Gastel. 

25 - 05: Dauwtraptocht naar de Kapelberg. 
29 - 05: Start 25e Wandelavondvierdaagse in Gastel met meer dan 400 

deelnemers. 

3 - 06: Reunie van het internaat voor Schipperskinderen en kinderen van 
kermisexploitanten. Deze school was in Oud Gastel van 1951-1 979 
en het internaat nog tot 1983. 

5 - 06: Kapellekes fietstocht van de Heemkundekring. 
Burgemeester P. Rossou wordt benoemd als waarnemer in de 
gemeente Ossendrecht. Hij blijft ook burgemeester van Oud en Nieuw 
Gastel. 

13 - 06: Voor de tweede keer houdt tafeltennisclub 'Topscores' op met haar 
bestaan. 

17 - 06: Het team van de Sint Bernardusschool wordt tweede op de landelijke 
schoolatletiekwedstrijden te Bergen op Zoom. 

17 - 18: Marterei met als onderwerp Circus. In het museum is er een 
tentoonstelling van hobbyisten. 

26 - 06: Werkzaamheden aan de Roosendaalsebaan om de verbinding met de 
S8 te verbreken, 
Begin van de sportdriedaagse en een sportweek georganiseerd door 
Werkgroep Sport Het Veerke. 

28  - 06: Tweede jeugdtriatlon. 

Juli 
1 - 07: Triatlon, gewonnen door Ron Vermaat. 
4 -07 :  W. Marcelissen krijgt de zilveren medaille van Oranje Nassau 
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vanwege zijn 40-jarig dienstjubileum bij de Boerenbond. 
6 - 07: Bruidspaar Cees van Straten-Deykers viert haar Gojarig huwelijks- 

feest. 
26 - 07: Gastel wordt overvallen door een zware regenbui, waarbij binnen een 

uur 49 mm. water valt. Dit zorgt voor de nodige overstromingen en 
overlast. 

Auaustus 
4 - 7: Zomerkermis op de Markt. 
11 - 08: Begunstigd door de fraaie zomer kan Zwembad Blankershove de 

60.000ste bezoeker ontvangen. 
24 - 08: In een loods aan de Pietseweg wordt f. 1 .OM3.000,- aan spijkergoed 

gevonden. 
31 - 08: Broeder Louis Verbraeken van de broeders van Scheppers viert zijn 

gouden kloosterjubileum. Hij was al bij de oprichting van het schip- 
persinternaat betrokken, Vanaf die tijd [ l  951 ] is hij al met een korte 
tussenpoos in Gastel woonachtig. Hij woont nu nog in het tehuis aan 
de Kerkstraat. 

Ceatember 
2-09: Scouting Andriessengroep neemt een nieuw clubhuis aan de 

Hellestraat in gebruik. 
10 - 09: Het Creatief Centrum viert met een open dag in het Veerhuis haar 

20-jarig jubileum. 
Gastels Drumband heft zichzelf op bij gebrek aan voldoende leden. 

15 - 09: Menken Dairy Food neemt een nieuwe fabriek in gebruik. Na de 
activiteiten van boterfabriek van der Vaart anno 1895, melkfabriek 
Vacca, Hollandia, Nestle en Menken Landbouw, die allen werkten met 
zuivelproducten, wordt nu geen melk meer ontvangen. Nu worden er 
plantaardige producten verwerkt. 

21 - 09: De schooljeugd van de gemeente werkt mee aan een milieuproject. 
Ze doen een schoonmaakaktie in de twee dorpskernen. 

22  - 24: Heemkundekring Het land van Gastel gaat met twee bussen op 
excursie naar Londen. 

30 - 09: In het Veerhuis is er een culturele middag met en voor de asielzoe 
kers van Gastelstede. 
Aan de Dorpsstraat 35 wordt Yvonne's Tiek, een winkeltje met o.a. 
sieraden, kleding etc. geopend. 

Oktober 
4 - 10: Aan de Rijpersweg ontstaat een gaslek. Gelukkig met niet zo'n grote 

gevolgen als op 9 juni 1994. 
11 - 10: Op de leeftijd van 97 jaar overlijdt Dingeman van Wortel. Hij was tot 
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zijn overlijden de oudste inwoner van onze gemeente. Oudste inwoon- 
ster is nu Anna van Kalmthout-Mulders [zie Jaarboek 1995). 

26 - 10: Drogisterij Akkermans wordt na een forse uitbreiding heropend. 
27 - 10: M. Peeters neemt afscheid als raadslid namens Werkgroep Oud 

Gastel Stampersgat. Zij wordt opgevolgd door J. de Jongh, die al 
raadslid was van 19741 978. 

29  - 10: Na ontslagname van het complete bestuur van de Vastelavedzotten 
gaat een werkgroep de karnavalsviering in Gastel weer op poten 
zetten. 

November 
4 - 11: Volksmuziekgroep Smidje Verholen brengt in samenwerking met de 

Kiwanisgroep Roosendaal een eerste CD uit met Brabantse volksmu- 
ziek. 

6 - 11 : Dennis Ernest ontvangt de gouden Gregoriusspeld vanwege het feit 
dat hij 50 jaar koorzanger is. Eerst in Fijnaart en later in Gastel. 

15 - 11 : M. Duyvenvoorde wordt benoemd tot projectleider bij de omvorming 
van de gemeenten Hoeven, Oudenbosch, en Oud en Nieuw Gastel tot 
de nieuwe gemeente Halderberge. 

17 - 1 1 : Regionale kwis in Wouw. Het team van heemkundekring Het Land van 
Gastel wordt 6e. 

1 8  - 1 1 : De Gastelse vrijwillige brandweer krijgt twee brandweerwagens 
officieel overhandigd. 

24 - 1 1 : Het echtpaar Frans en Rietje Vogelaars-Nieuwkamer viert onder grote 
belangstelling hun zilveren bruiloft en zakenjubileum in hun eigen zaal 
Vogelaars. 

30 - 11 : Oprichting van een platform voor invaliden. 

December 
2 - 12: Een stoet van tractoren rijdt door de straten van toekomstig 

Halderberge en wordt ook op het gemeentehuis in Gastel ontvangen. 
Het betreft een protesttocht tegen het mestbeleid van de regering. 

17 - 12: Gastels Kerstsfeerke met Kerstmarkt,Kerstloop en Kertconcert. 
J. van Damme wint de Pekkercross. 

21 - 12: Het ouderentoneel 'Nooit te oud' voert het toneelstuk 'Gebonden Soep 
met Balletjes' op. 

23 - 12: Heemkundekring Het land van Gastel opent een expositie gewijd aan 
de activiteiten van wijlen broeder Cornelius Deckers en geeft tevens 
de twaalfde jaargang van haar jaarboek uit, 

31 - 12: Bernard Heshof wint de Snertloop. 

P. Peeters. 
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Januari: 

1 februari: 
25  februari: 

14 maart: 

21 maart: 

25  maart: 
30 maart: 

20 april: 

26  april: 

4 mei: 

I l mei: 

28 mei: 

15 en 16 juni: 

In het Dorpsmuseum is er de tentoonstelling met als onder 
werp: Activiteiten van de overleden voorzitter Broeder Corneli- 
US Deckers. 

Dhr. P. van der Heyden lid van onze vereniging overlijdt. 
Mevr.G. van Opdorp - Voogden lid van onze vereniging overlijdt. 

Ledenvergadering van Heemkundekring het Land van Gastel. 
Na de vergadering houdt Frans Verschuren een lezing over 
dialecten. Frans Verschuren is bekend van zijn rubriek: Bij wijze 
van Spreken op Omroep Brabant. 
Een delegatie van de heemkundekring woont de regionale 
vergadering bij te Roosendaal. Daar wordt o.a een bezoek 
gebracht aan het gemeentearchief. 
Dhr. A. Damen lid van onze vereniging overlijdt. 
Enkele leden van onze vereniging verlenen medewerking aan de 
"Bidprentjesdag" te Etten. 

Excursie per bus naar Middelburg met een bezoek aan het 
Stadhuis, de Abdij en het Zeeuwsch Museum. 
Een team van de heemkundekring neemt deel aan de Halder- 
bergekwis, georganiseerd door de "Lionsclub" Oudenbosch 
e.o. in het Veerhuis. 
Het team haalt de eerste plaats. Tweede wordt een team van 
het gemeentebestuur van Oud en Nieuw Gastel en derde een 
team van Werkgroep Oudenbosch. 

Een delegatie van de heemkundekring neemt deel aan de stille 
tocht naar het monument voor de gevallenen aan de Beemd. 
Een team van de heemkundekring neemt deel aan de 5e 
Looshis en weet weer te winnen. 
Dhr. J. Moerings, lid van onze vereniging overlijdt. 

Martereiweekend met een tentoonstelling in het Dorpsmu- 
seum. De drie onderwerpen van de tentoonstelling zijn: 
Brabant 203, de contacten met Szamotuly en de viering van 
Gastel 700 met als speciale gast ex-burgemeester Andries- 
sen. 
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27 juni: 

juli: 

De gemeenteraad van Oud en Nieuw Gastel stemt voor een 
garantie om een lopend krediet te vormen voor onze vereni- 
ging. Daarmee krijgt de vereniging de gelegenheid om aan 
groot onderhoud te doen aan het museum. 

Er wordt een begin gemaakt met een herdenkingsboek bij 
gelegenheid van de opheffing van de gemeente Oud en nieuw 
Gastel per 31 december 1996. 
Dan gaat de gemeente op in de gemeente Halderberge. De 
heemkundekring verleent medewerking aan de tot instandko- 
ming van het gedenkboek. 

13 september: Dr. van de Laere houdt een lezing over: Driekes, zijn gebed, 
zijn gebuurt en ongemakken. 

14 september: Op bescheiden wijze neemt het museum deel aan de monu- 
mentendag. 
Er wordt ook een begin gemaakt met het groot onderhoud aan 
het museum. 

28 september: Een afvaardiging van de heemkundekring neemt deel aan de 
jaarlijkse studiedag te Oirschot. Het onderwerp is: De Brabant- 
se Molen. 

29 september: Excursie naar Openluchtmuseum te Bokrijk in Belgisch Lim- 
burg. De boerderijen zijn "bewoond' en tal van activiteiten zijn 
aan de gang, zoals een les in de school, een donderpreek in 
de kerk, mandenmakers en rietvlechters enz. Na bezichtiging 
hiervan wordt genoten van een maaltijd in A.C. restaurant 
"Nederweert". 

4 - 6 oktober: 

22 oktober: 

31 oktober: 

Historische dagen in Den Bosch. Een manifestatie ter gelegen- 
heid van Brabant 200. Aan de voorbereiding van deze "happe- 
ning" werkten J. Blommerde en C. Bus, leden van onze 
vereniging mee. Zij verzorgden een stand namens de heem- 
kundekringen en waren daarmee een van de weinige West- 
Brabantse deelnemers aan dit gebeuren. 
M. [Tinus) van Nispen lid van onze vereniging overlijdt. Hij was 
lid van de reiscommissie en besteedde veel werk aan de 
voorbereiding en uitvoering van de excursie. 
Heemkundekring Het Land van Gastel nodigt de heemkunde- 
kringen van de regio uit voor de regionale vergadering. 
Daaraan wordt door 12 kringen gehoor gegeven. Na de pauze 
houdt Chiel van Gastel [M. de Koning) een lezing over dialecten 
in het bijzonder over het Gastels dialect met als afsluiting een 
eigen geschreven verhaal over een duivenmelker. 
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14 november: 

22 november: 

28 november: 

December: 

P. Peeters. 

Ledenvergadering gevolg door een lezing over smokkelen in 
Brabant door Paul Spapens. 
Een team van heemkundekring Het Land van Gastel neemt 
deel aan de regionale b i s  voor heemkundekringen te Nispen 
en wordt derde na Wouw en Hoeven. 
Een afvaardiging neemt deel aan de raad voor aangeslotenen 
te  Tilburg. Dit is een bijeenkomst van alle heemkundekringen, 
die bij Brabants Heem zijn aangesloten. 

Kersttentoonstelling in het museum In de Drie Snoeken. met 
als onderwerp o.a. De Gemeente Oud en Nieuw Gastel op de 
drempel naar Halderberge. 
Presentatie van Jaarboek 1996. 

JAARBOEK 1996 



Mevr. 
Dhr. 
Fam. 
Dhr. 
Fam. 
Fam. 
Fam. 
Fam. 
Fam. 
Fam. 
Fam. 
Fam. 
M evr . 
Mevr. 
Dhr. 
Gem. 
Fam. 
Fam. 
Fam. 
Fam. 
Fam. 
Dhr. 
Dhr. 
Fam. 
Fam. 
Fam. 
Fam. 
Fam, 
Dhr. 
Mevr. 
Fam. 
Dhr. 
Fam. 
Fam. 
Fam. 
Mevr. 
Fam. 
Fam. 
Fam. 
Fam. 
Mevr. 
Fam. 
Fam. 
Dhr. 
Fam. 
Dhr. 
Fam. 
Fam. 
Fam. 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr. 
Fam. 

1 84 

M. van Aalsbvan Nispen 
A. Aanraad 
A. Aanraad 
G. Aanraad 
G. Aanraad 
A.C. Aanraad 
J. Aanraad 
H. van Achterberg 
P. Akkermans 
F.L. Akkermans 
J.G. AkkermansSchouw 
M. Akkermans-Timmermans 
M. Akkermans-Verstraten 
M. Akkermans-Zandvliet 
P. Anthonissen 
Archief Breda 
P. van As 
W. van As 
H. Baart 
L. Bartelen 
A. van Bavel 
J. ven den Berg 
A. v.d. Bergh 
J. Blommerde 
H. Bonnerman 
A. de Bont 
P. van den Bos-v/d Veeken 
H. v.d. Bosch 
J. van de Bosch 
J. BosmitVan Nispen 
J. Brocatus 
W. van den Broek 
M. Broeren 
M. Broos 
R. Broos 
C. BroosSchijvenaars 
C. de Bruyn 
W.  de Bruyn 
A. Bus-van de Vorst 
C. Bus-Rombouts 
E. Bus 
P. Bus 
P. Bus-de Kort 
W. Bus 
J. Buurstee 
C. van Caulil 
H. ChristianeWiies 
A. Damen 
M. Danen 
J. Deijkers 
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F. van Etten 
D. van Gaans 
F. Geers 
R. van GilsAkkermans 
C. van Ginneken 
A. Haasnoot 
A. Hagenaars-Goorden 
L. van Hassel 
A. van Hassel 
J. Haverhals 
A. Hazen-van Beek 
A. Heijnen-Reuvers 
A. van Helden 
A. Heshof 
J. Heynetwan Aalst 
M. van Hooydonk 
D. de Hoon 
M. van der Horst 
J. van der Horst-Bus 
J. v.d.HorsiiZandbergen 
A. Huijsmans-Peeters 
C. Jacobs-Akkermans 
C. Janssens 
T.M. de Jong 
A. de Jong-v.d. Zee 
J. Jongenelen 
J. de Jongh 
C. van Kalmhout 
E. van Keep 
B. Kempenaars 
A. Kerstens 
C. Koenraadt 
A. Koevoets 
A. Koevoets 
Q. Koevoets 
E. Koevoets-van Nispen 
J. Kokke 
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Dinteloord 
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Zegge 
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Roosendaal 
Oud Gastel 
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Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oud Gastel 

M. de Koning Wouwse Plantage 
A. Kop-Mies Standdaarbuiten 
W. KopSpeek Oud Gaste1 
A. Lambregts Oud Gastel 
H. Lambregts Oud Gastel 
J. Laros Stampersgat 
J. Laros Roosendaal 
F. Lauwerwan Loenhout Roosendaal 
J. Lauwerijssen Oud Gastel 
N. Lauwhof Kruisland 
J. van Limbergen Oud Gastel 
M.  Lockefeir Oud Gastel 
G. Logt Oud Gastel 
J. Luijks-van Meer Hoeven 
A. Luijkx Oud Gaste1 
M. Luykx Oud Gastel 
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P. van Onzenoort 
J. Oomen 
B. van Oosterhout 
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INFORMATIE 

De vereniging, de Heemkundekring 'Het Land van Gastel', stelt zich ten doel: 
a. Het dorp Oud Gastel en haar inwoners op elk gebied dat onder heemkunde 

valt, te bestuderen en te onderzoeken. 
b. In brede kring belangstelling te wekken voor de geschiedenis van Oud 

Gastel en de bevolking. 
c. Te ijveren voor het behoud van het eigen karakter en de schoonheid van 

Gastel en omgeving. 

PR veraygng tracht dit doel te bereiken dom: 
. . 

A. Het houden van vergaderingen, lezingen en excursies. 
B. Het benaderen van en samenwerken met instanties en personen, die 

kunnen helpen het gestelde doel te bereiken. 
C. Het verzamelen van voorwerpen en geschriften, die betrekking hebben op 

heemkunde in de ruimste zin. 

[Statuten der Heemkundekring artikel 2) 

l 

De Heemkundekring, opgericht 25 november 1980, beschikt over een eigen 
werklokaal, archief en tentoonstellingsruimte in het pand 'In de Drie Snoeken', 
Dorpsstraat 5 0  te Oud Gastel. 

Hier komt elke donderdagavond een vaste kern van leden bijeen om voorko- 
mende werkzaamheden te verrichten. 

Het museum is dan tevens geopend voor belangstellenden van 19.00 tot 
21 -00 uur. Het museum is tevens geopend op zaterdagochtend van 10.00 tot 
12.00 uur. Op andere tijden na telefonische afspraak. 

De jaarkontributie bedraagt: f 27,50 per persoon 
f 40,OO per gezin 
f 15,OO jeugdleden [tot 18 jaar] 

Bankrekening Rabo: 14 1 1 37 1 26 
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I J kunt hellen of schrym: 
.. 

1. Als u zich op wilt geven als lid. 
2. Als u informatie wilt hebben. 
3. Voor het ophalen van materialen onder andere boeken, foto's, bidprentjes, 

gereedschap, enzovoort. 

Bectuur 
- dhr. A. Haasnoot, voorzitter 

Meireweikes 7, telefoon 51 2825. 

- P. Rijsdijk, secretaris 
De Biestraat 4, telefoon 51 1731 . 

- P. Peeters, penningmeester 
Van Glymesstraat 16, telefoon 51 1730. 

LUR 
In de statuten van de Heemkundekring staat als activiteit onder meer het 
verzamelen van voorwerpen en geschriften, die betrekking hebben op 
heemkunde in de ruimste zin. 
Graag zouden we die verzameling naast die vele voorwerpen en heel veel 
papierwerk, uitgebreid zien met een film-archief. Er is immers in de loop der 
jaren heel wat gefilmd tijdens Gastelse evenementen en van [bekende] 
Gastelaren. 
Zoals u bekend, heeft onze gemeente sinds 1988 een lokale omroep met 
maandelijkse televisie-uitzendingen. Van de jaaroverzichten, die de LOOS elk 
jaar in december maakt, zijn kopieen bij de Heemkundekring in bezit. 
Gezocht wordt daarom in feite naar alle beeldmateriaal uit de periode voor 
1988. 
Om u een idee te geven wat er bij ons bekend is aan opgenomen filmmateriaal 
een kort overzichtje. 

In 1934 kwam het Polygoon-journaal naar Oud Gastel om het 100 jarig 
bestaansfeest van Eendracht Maakt Macht te filmen. 
In 1944 hebben Engelsen daags na de oorlogshandelingen een filmpje 
geschoten van de Rijpersweg en Stampersgat. 
In 1955 liep heel Gastel uit om toch vooral maar op de film te komen, die in 
opdracht van SC Gastel gemaakt werd. 
In 1958 liet filmliefhebber L. Vrolijk een film maken van het 25-jarig bestaan 
van SC Gastel, alsmede van de opening van het vernieuwde sportpark. 
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Uit de periode 1961 tot 1971 is bekend dat er carnavalsfilms gemaakt zijn. 
Beroemd is natuurlijk de film, gemaakt tijdens het 7ui3jaar bestaansfeest van 
Oud Gastel. 
Er zijn beelden van de diverse bevrijdingsfeesten, koninginnedagen, herdenkin- 
gen en jubilea. 

Behalve naar materiaal van amateur-filmers zijn we ook op zoek naar televisie- 
beelden, die de nationale omroep heeft gemaakt in Oud Gastel of van 
Gastelaren. 

Daarbij denken we aan de verschillende uitzendingen van Van Gewest tot 
Gewest. Daarin werd in 1971 aandacht besteed aan het Gastelse sportpark 
en was er een interview met L. Vrolijk, in 1975 volgde dit programma de 
historische optocht en in 1978 keerden zij terug om de schilders in de 
Laurentiuskerk onder de aandacht te brengen. Hoewel al 1988 is het natuurlijk 
ook interessant om de uitzending van NCRV's Kerkepad terug te halen. In de 
sport valt te denken aan de legendarische overwinning van Ad Tak tijdens het 
Nederlands kampioenschap in Hoogerheide [de oud-wielrenner heeft die 
beelden zelf ook nooit teruggezien!) en de activiteiten die de supportersclub van 
Jan Jonkers organiseerden voor zijn deelname aan Bordeaux-Parijs. Deze zijn 
uitgezonden door Avro's Sportpanorama. 

Zoals u ziet, dit zou bij voorbaat al een unieke collectie zijn en een aanwinst 
voor de heemkundekring. Bij het overzetten van smalfilm naar video kunnen we 
samenwerken met LOOS. Wilt u meer weten over de filmclub, dan kunt u 
contact opnemen met Wim van den Broek, Noordzeedijk 42 Stampersgat. Tel. 
01 65 - 51  4 2  25. 
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Gastel, wa kekte toch triestig van't jaor. 
Ge kunnet aon aolles merken: 
de Nuwjaor krup stillekes korterbij. 

Nou zij d'r nog in aol oew glorie 
van Overesseluk tot Staampersgat, 
van 'Einsbaarg tot de Schaans, 
van 't Gastelsveer tot Keetestee. 

Mar ge meug van mijn gelooven: 
Volgend jaor, dan schijnd'ok 
in 'Alderbarege de zon 
vor jou, vor D'Oeven en zelfs 
vor den Ouwenbosch 

Dan is't mekaant wir net as 
toen't aommaol begon 
mitte paters van d'abdij van gienewijte, 
ge wit wel: van Siente Benorris op 't Scheld. 
Die 'aren ommes aol 't laand 
van Bovendonk tot Achterdijk. 

Ze worken 'aard, de paoters, ze zurregden 
vor eten vor steeds meer meensen. 
De femilie wier te groot. 
Vijf durrepen zijn d'r uiteindeluk van gekommen. 

Ze gruujden uit mekaoren, zo gao-ta. 
Ze wiesen zelf wel 'oe 't moes. 
Ik weet zeker, dat-ta nog zo is. 

Durrom: Gastel, zij toch gerust. 
Gij wit nog steeds 'oe 't mot. 
Ge laot de kees nie fan oewen botter'am eten. 
Gastel, gij zij zelf altij nog maans genogt. 

19 okober 1996 Giel van Gastel 
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